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أثر وسائل اإلعالم املعاصرة على وحدة جماعة املسلمني


شل ااا يا ا كي ااو أو مكان ااة أو ق ااوة أي دول ااة ن ااابة م اان وا اادة موا يني ااا (اكوم ااة
ويعباً) ووقوك ا على قلا رجاو واااد مان تاالب ارابو و عااوو واعاة ادلاوا ن ماة قاادة
الرأي واحلو والتفاف اجلماعة اوب قائدها ورئيس ا و اعة ويل أمرها.
ودلا كانت واادة اجلماعاة تم او خ مل مشاو وياة ماوا ي الدولاة و ارابم و والتفااك و
اااوب قائاادهو شلااا يعااد الاادر ال اواقى نماان وقااوة أي دولااة .كاجلماعااة إذا اتاادت أ ااب ت
قااوة يساات او دااا ااد أي اادتو تااارجي خ ي اهنو ا .وذل ا ا كا و أي عاادو يريااد الساايمرة
أو القضااال علااى أي دولااة أتاار كاايوب تمااوة يقااوم دااا ه ااو العمااو علااى فريااق اجلماعااة
و شتيت وادهتا و فريق موا نىي اا إ أااباب وكارش وياية...إخل مساتتثدما خ ذلا كاو
الوس ااائو ادلمكنا ااة ما اان وس ااائو اإلعا ااالم وهاها ااا دا اادف الس اايمرة علي ا ااا ككريا ااا وعقائا ااديا
وسياساايا واقتصاااديا أو فقاكيااا وعسااكريا ...إخل وه ا ا مااا ػلاادث اآلو نااا ك ااا ماان دوب
العامل وبانتص الدوب العربية مستغلة خ ذل بعض الظروف الداتلية اليت واجاو بعاض
الاادوب العربيااة .كظاااهرة التفرقااة والت اابب والتفكا وا ا و عنااد ك ااا ماان الشااعوب العربيااة
وهنااان ماان الاادوب اااابة ادلصاال ة خ إ ااعاف يااوكة احلكومااات العربيااة أمااام موا ني ااا
لت قيا ا ا ا ااق مصا ا ا ا اااحل ا خ السا ا ا ا اايمرة علي ا ا ا ا ااا س ا ا ا ا اوال سياسا ا ا ا اايا أو عقائا ا ا ا ااديا أو عسا ا ا ا ااكريا
أو اقتصاديا...إخل.
ولقد استثدمت ه اننظمة العديد مان الوساائو خ فكيا واادة ماوا ي الادوب
العربيا ااة وتلا ااق الك ا ااا ما اان ادلشا اااكو ب ا ا م ا اوا ي الا اادوب واكوماهتا ااا ما اان تا ااالب تلا ااق
انكاذي والشائعات وا كرتالات أو يغل و مبا ينفة ولكن يضار بصااا الدولاة...إخل،
وساااعدها علااى ذل ا

مااور وسااائو و كنولوجيااا اإلعااالم ادلعا اارة الاايت جعلاات العااامل كلااو
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هركااة واااادة ولاايس قريااة واااادة .كماان ادلمكاان الاادتوب عاات ها التقنيااة والتكنولوجيااا إ
عم ااق قل ااوب وعق ااوب وأبص ااار أي إنس اااو خ أي مك اااو وح أي زم اااو ،ولق ااد صل ااء أع اادال
انما ااة العربيا ااة واإلسا ااالمية خ وجيا ااو وسا ااائو اإلعا ااالم ادلعا ا اار  -الص ا ا في والتليفبيا ااوي
واإللكرتوي  -ادلباير وها ادلباير لت قيق أهداكو خ فريق وتبي و فكي واادة انماة
العربيااة واإلسااالمية وتلااق الفو ااى اخلالقااة وهااا اخلالقااة ب ا الشااعوب واحلكومااات ماان
منملااق كاارش سااد .واسااماعت وسااائو اإلعااالم أو فاارش -لاايس كقااو -ب ا ا باان وأبيااو
أو الرجو وزوجتو وانخ وأتياو باو با اإلنسااو وعقيد او .كماا بالناا بالعالقاة با ادلاوا ن
واكام و وقادهتو.
والس الاب اآلو :هااو ماان ادلمكاان دل اوا ي واكومااات الاادوب العربيااة اسااتغالب وسااائو
اإلعاالم الو نيااة وادلضااادة خ إكشاااب سلماو أعاادال الااو ن بالعمااو اجلااد علااى وااادة الااو ن
اكومة ويعبا أكرادا وواعات ونب الت بب والتفرش...إخل؟
ومب ااا أو وس ااائو اإلع ااالم ذل ااا ال اادور انعظ ااو خ مل مش ااو ال ااو ن أو فريق ااو بوس ااائل ا
ادلتعااددة خ ظااو التمااور اذلائااو لوسااائو اإلعااالم التليفبيااوي واإللكاارتوي بكااو أنواعااو ،ك ااو
ماان ادلمكاان و ااة تمااة اسارتا ي ية إعالميااة و نيااة اذلاادف من ااا احلفااا علااى وااة كلمااة
ادلسلم وانو او العربية ومنة التفرش والت بب؟.
أهمية البحث:
رجة أعلياة الب ا خ الكشا عان سلاا ر فارش وتابب أبناال الاو ن الواااد وكيفياة
استغالب و وجيو وسائو اإلعالم خ مل مشو أبنال الو ن اوب قائدهو بد من فرق و؟
أهداف البحث:
 -1إبراز سلا ر التفرش والت بب والتفك ب ادلوا ن .
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 -2الكش ا ع اان وس ااائو وتم ااو وأه ااداف أع اادال وا اادة واع ااة ادلس االم خ فكيا ا
الو ن إ أاباب وكرش.
 -3إبراز دور وساائو اإلعاالم إماا خ واة مشاو انماة تات رأ اجلماعاة ةاكوماة وياعبا
ة أو خ فريقو إ أاباب وكرش أو واعات مشتتو.
 -4كيفية وجيو وسائو اإلعالم خ مل مشو الو ن.
املنهج املتبع:
 -1يس ااتثدم الباا ا ادل اان الت ااارؼلي لع اارح ااارية وأعلي ااة وا اادة اجلماع ااة خ العص ااور
اإلسالمية و ارية الت ديادات الايت واجاو واادة انو ااو ،وادلان الت ليلاي خ تلياو
ادلثااا ر الاايت واجااو الااو ن خ فريقاو وتببااو وادلاان النقاادي خ بياااو شليابات الوااادة
وسلا ر التفك .
موضوعات البحث:
ينقسم البحث إلى:

أو  :مف ااوم اجلماعااة وأعليت ااا خ احلفااا علااى قااوة وهيبااة الدولااة واحلفااا علااى مصاال ة
الو ن.
ثانيا :ادلثا ر اليت واجو وادة اجلماعة ووادة الو ن.
ثالث ا ااا :مف ا ااوم وس ا ااائو اإلع ا ااالم ادلعا ا اار وأعليت ا ااا ودوره ا ااا خ وا ا اادة واع ا ااة ادلس ا االم
أو فريق ا.
رابعا :دور وسائو اإلعالم خ درل سلا ر اإلعالم ادلوجو د وادة اجلماعة ووادة الدولة
خامسا :أهو نتائ الب

والتو يات.

سادسا :ادلصادر وادلراجة.

_______

9

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

أوال :وحذة اجلماعة وأهميتها يف احلفاظ على قىة الذولة
 - 1مفهوم الوحدة واجلماعة:
الوادة واجلماعة وا جتما مفاهيو مرتابمة ومتقاربة .ويتضء ذل من تاالب معاي
الوااادة والاايت ياراد دااا عاادم الت بئااة وا نقسااام وعاادم التفكا  ،وذلا ا قاااب رسااوب ا ،
ماان ااادي اباان عماار عاان الناان قولااو( لااو يعلااو الناااس مااا خ الوااادة مااا أعلااو ،مااا سااار
الراك بليو وااد )

()1

 .وقااب عاايل خ يايو الواادة :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
{الشااور
ﮑﮒ ﮊ ُّ

 .)2(}13 :شلااا ياادب علااى انماار با تاااد والن ااي عاان ا ك ارتاش وا ت ااتالف

واحل على ا لتبام بالوادة(.)3
والوااادة هنااا سااتلبم وجااود واعااة واجلماعااة لغااة ماان ا جتمااا وهااو ااد التفاارش
والت رب واجلمة اسو جلماعاة النااس ،واجلماعاة واجلمياة وامتماة كااجلمة( .)4واجلماعاة ذلاا
معاو متعددة من ا كماا عرك اا الادكتور /عباد الارحلن ااا احلماود أو اجلماعاة (هاو الا ين

( ) 1عبد الرؤوف ادلناوي :كايض القادير يارح اجلاامة الصاغا ،ادلكتباة الت ارياة ،مصار ،المبعاة انويل،
356ها ،جا ،2ا.483
( )2اترجة البثاري :جا ،3ا ،22 ،92رقو .2836
( )3فسا ابن ك ا ،جا  ،3ا . .138
( )4ابن منظور :لساو العرب ،دار ادر ،باوت ،ط ،1جا  1ا  .53وانظر ايضا :رلموعة كتااوي
يااية اإلسااالم اباان يميااة :وااة و ر ي ا عبااد الاارحلن باان زلمااد قاسااو وابنااو زلمااد ،دار الرحلااة،
القاهرة ،جا  ،3ا .157
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اجتمعاوا علااى أمااا علااى مقتضااي الشاار  ،كي ا لاابوم ها اجلماعااة ،وػلاارم اخلااروج علي ااا
وعلى أماها وهي أيضا ،ماا علياو أهاو السانة مان ا باا و ارن ا بتادا وهاو ما ه احلاق
الواج ا باعاو ،والساا علاى من اجاو ،وها ا معاي فساا اجلماعاة بالصا ابة ،وأهاو العلاو

واحلدي أو اإلوا أو السواد انعظو ك ي ويع ا رجة إيل معي وااد(.)1
ولقااد دعااا رسااوب ا  إ لاابوم اجلماعااة وعاادم مفارقت ااا خ ك ااا ماان اناادي ا
النبويااة ،كمااا جااال خ قولااو  كيمااا أترجااو أحلااد عاان النعماااو باان بشااا( :اجلماعااة رحلااة
والفرقا ااة ع ا ا اب)( )2وقولا ااو أيضا ااا كيما ااا أترجا ااو أحلا ااد والرتم ا ا ما اان قولا ااو ( :علا اايكو

باجلماعااو وإياااكو والفرقااة)( .)3وادلقصااود اماعااة ادلساالم هااو الا ين دتلاوا خ عقااد البيعااة
مة إمام ادلسلم ذ سلماو -سلمة نفي ية – حبي يستمية أو ؽلضي ماا يرياد وغلماة
انمااة وػلكم ااا .مبااا أناابب ا  ،ويقاايو ااادود ا  ،وػلمااي ال غااور ،ويكااوو ملانااا علااى دمااال
ادلساالم وأعرا ا و وأم اواذلو وم ااا إيل ذل ا وم اان هن ااا أك ااد رس ااوب ا  عل ااى الوا اادة
وأنكر الفرقة ،وأمر مبا يلبم اعة من بايعو الناس إماماً وعدم اخلاروج علياو مارد ا تاتالف
خ الفرعيات ،شلا ػلد من الفتنة وسف الادمال .واجلماعاة هناا أيضاا هاو أهاو احلاو والعقاد
خ كو عصار( .)4وقاد جاال خ قولاو عاايل ماا يلكاد واادة اجلماعاة وركاض التفرقاة والت ابب
كما جال خ قولو عاايل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ {آب عماراو.}123 :
وطللص من العرح دلف وم الوادة واجلماعة بينو يشتمو على رلال أساسي علا:
( ) 1احلم ااود /عب ااد ال اارحلن ب اان اااا :موق ا اب اان يمي ااة ،مكتب ااة الري ااد ،الري اااح ،ط1415 ،ه ا ا -
1995م ،ا .61
( )2مسند أحلد.278 /42 :
( )3مسند أحلد ،278/4 :الرتم .232/2
(4) www. alarash. org/maqa//adami-jamaa-htm.
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المجاااا ال ا :رلااب ا جتمااا والوااادة علااى ان اولية النابعااة ماان الكتاااب والساانة

واإلوااا وا بااا مااا عليااو الساال الصاااا ولاابوم احلااق وا بااا الساانة ورلانبااة البااد واتاادفات
ويقابااو ذل ا التفرقااة خ الاادين واخلااروج علااى ه ا اجلماعااة وه ا ا يعااد ماان ا بتاادا و اارن
السنة ،أو الكفر واخلروج من ادللة(.)1

المجاا الثاني :ك و اإلوا على اإلمام و اعة السلماو ،واجلماعة دا ا ادلعاي قاة

خ مقابل ااة البغ ااي والتفرق ااة خ ال ارأي ويس اامي ادلف ااارش ذل ااا باهي ااا وناك ااا وإو ك اااو م اان أه ااو

الساانة( .)2وشلااا ياادب علااى ذل ا مااا روا البثاااري ومساالو عاان اب اان عب اااس عاان الن اان 
أنااو قاااب :ماان رأي ماان أمااا يايهنا يكاار كليصاات عليااو ك نااو لاايس أاااد يفااارش اجلماعااة ي اتا
كيمااوت إ مااات ميتااة جاهليااة( .)3ومااا روا مساالو عاان أة هرياارة أو الناان  قاااب( :ماان
ترج عن الماعة وكارش اجلماعة كمات ،ماات ميتاة اجلاهلياة)( .)4ومان هناا نساتمية القاوب
ب اايو وا اادة ادلس االم تس ااو بالعدي ااد م اان ام ااا ت ك ااي ش اامو وا اادة العقي اادة والعب ااادة
ووادة انرح والفكر(.)5

( ) 1ااالح الصاااوي :واعااة ادلساالم مفوم ااا وكيفيااة لبوم ااا خ واقعنااا ادلعا اار ،دار الصاافوة للنشاار
والتوزية :ا . .15-12
( )2م .السابق ،ا.16
( )3كتء الباري :جا  13ا .121
( )4يء مسلو بشرح النووي ،جا  ،12ا .239
اعداد ناجي مصلء ياس موقة جامعة ا ؽلاو ? (5)www.uaneat aceman.Arg main/articles
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 - 2أهمية وحدة اجلماعة:
شل ا ااا ه ا ااو متف ا ااق علي ا ااو ل ا ااد أه ا ااو العل ا ااو والفك ا اار أو اإلنس ا اااو اجتم ا اااعي بمبع ا ااو،
وأو ا جتما اإلنساي رورة مفر من ا ،ننو ايااة لإلنسااو باال واادة ماة اجلماعاة
ك ااو يولااد خ واعااة ،ويعااي خ واعااة منا و د ااو وؽلااوت أيضااا خ واعااة .ومبااا أو وااادة
اجلماعااة اارورة مل ااة ،كااال وجااد واعااة باادوو نظااام عقاادي وأتالقااي وككااري وسياسااي
متفق عليو ،وإ ا امربت ايااة انكاراد ودبات الفو اى وا اارت وهلا أعضااؤها .ويلكاد
ذل ا ا أو ادلسا االو هتفا ااو نفسا ااو إيل ا ا ا اجلماعا ااة وانلفا ااة ما ااة ا وما ااة سللوقا ا ااو امت ا ااا ً
لقولااو  ( اار ادلاالمن خ اراحل و و اوادهو و عااا ف و كم ااو اجلسااد الوااااد إذا ايااتكى
منو عضو داعى لو سائر اجلسد بالس ر واحلمى)(.)1
ووااادة اجلماعااة خ اإلسااالم تميااب بي ااا ممل ا ياارعي و اارورة عقليااة( )2وذلا ا قاااب
عما اار با اان اخلما اااب ر ا ااي ا عنا ااو( :إنا ااو إسا ااالم إ اماعا ااة ،و واعا ااة إ ب ما ااارة،
و إمارة إ بماعة)( .)3ك ي العروة الاوفقى الايت ماق نقضات انفر ات بااقي عار اإلساالم
وكندت أاكامو ،وذهبت دولتو ،و شتت أمتو وفارت ه ال كغ ال السيو.
وبالوااادة ناااب انمااة رلاادها وياارك ا و صااو إيل مبتغاهااا و سااتمية أو عااي اياااة
آمنة مستقرة عقال ووجدانا ،كما أنو بالوادة وا تااد صابء انماة مرهوباة اجلانا  ،م يباة
احلمااى ،عبياارة الساالماو ،ويش ا د التااارية باايو ماان أسااباب ااع ادلساالم خ أي زماااو
وأي مكاو هو اخلاالف والتفارش با انماة اإلساالمية ااوب عقائادها وملل اا .كماا اادث
( )1البثاري خ كتابو اندب رقو ( )6211ومسلو خ كتابو الت والصلة ،رقو .2586
( ) 2الح الصاوي :واعة ادلسلم مف وم ا وكيفية لبوم ا .م .سابق ا .5-3
( )3الدرامي جا ،1ا .79

_______

13

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

خ سااقوط الدول ااة العباس ااية بع ااد أو فرق اات واتتلف اات ا ااوب قادهت ااا .ل ا ا س ااقمت الدول ااة
اإلسالمية خ انندلس بسب التفرقة والتناار( .)1ومن كوائد وادة انمة اإلسالمية:
 -1تقيااق وعااى انمااة بف ااو ذاهتااا ك مااا ا ي اً ،شلااا يساااعد علااى وايااد أظلاااط التفكااا
والسلون ،وأسالي الب والنظر على أساس إسالمي يء.
 -2الوااادة ساااعد امتم ااة اإلسااالمي عل ااى مواج ااة الت ااديات ادلوج ااة ااد اإلس ااالم
وادلسلم .
 -3تقي ااق ا ص اااب والتوا ااو اجلم اااعي با ا ادلا اوا ن بعضا ا و ال اابعض وبا ا ادلا اوا ن
وقادهتو.
 -4الت رر من التبعية الفكرية واحلضارية.
 -5تقيق انلفة والعدالة واتبة وكو العوامو ادللدية إيل رابو امتمة اإلسالمي.
 -6اتاكظة على الرتاث ال قاخ اإلسالمي ولغتو العربية.
 -7القضال على العصبية القبلية.
ونعليااة وااادة اجلماعااة أمرنااا ديننااا احلني ا دااا و انااا عاان التفرقااة والتناااز واخلااالف
والتفك ا ا كما ااا ج ا ااال خ قول ا ااو ع ا ااايل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ {اننفاب .}46 :وقولو عايل ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ {آب عمراو.}125 :
كم ااا ج ااال خ الس اانة النبوي ااة م ااا ي اادب عل ااى وج ااوب الوا اادة كم ااا خ ق ااوب عرك ااة:
(مسعاات رس ااوب ا  يق ااوب (ماان أ اااكو وأم ااركو ويااة عل ااى رج ااو وااااد يري ااد أو يش ااق

(1) www.islamdeok.com/kwelidg.
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عصاكو أو يفارش وااعتكو كااقتلو )( .)1وعان أة هريارة قااب :قااب رساوب ا ( :إو ا
ير ااى لكااو ويكاار لكااو فالفااا كا ااى لكااو أو عباادو و شااركوا بااو ي ايهنا وأو عتصااموا
(.)2
حببو ا ويعا و فرقوا ،ويكر لكو قيو وقاب وك رة السلاب وإ اعة ادلاب)
وعاان النعماااو باان بشااا قاااب :قاااب رسااوب ا ( م ااو ادلاالمن خ اوادهو و اراحل و
()3
و عااا ف و م ااو اجلسااد إذا ايااتكي منااو عضااو ااداعي لااو سااائر اجلسااد بالسا ر واحلمااى)
وعاان أة موسااي انيااعري قاااب :قاااب رسااوب ا ( :إو ادل االمن للم االمن كالبني اااو يشااد
بعضو بعضا)(.)4
____

( )1يء مسلو :جا -1479 3رقو .1852
( )2يرح النووي على مسلو ،ا  ،11ا .12
( )3يء مسلو 1999م .برقو .2586
يء مسلو 1999م .برقو .2587
() 4
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ثانيا :ادلخاطر والتحذيات التي تىاجه
وحذة مجاعة ادلسلمني

 - 1موقف الغرب من وحدة املشلمني.
ؼلفاى علااى أاااد موقا الغاارب ماان واادة واعااة ادلساالم ك او يعاارف جيااداً منا
وجود اإلسالم أعلية الوادة خ واة قاوة ادلسالم العقائدياة والفكرياة والسياساية والعلمياة.
ذل ا ا ك ااو يعم ااو جاه ااداً لتفري ااق مش ااو ادلس االم خ ك ااو مك اااو مس ااتثدما خ ذل ا وي ااة

الوسائو والسبو العقائدية والفكرية واإلعالمية والسياسية...اخل.
وقااام مب اولااة ابيااق انمااة اإلسااالمية و قساايم ا إيل دويااالت متنااافرة إل ااعاف قوهتااا
و شااتيت اقت ااا وذل ا ماان أجااو اكنااو ماان الساايمرة علي ااا عقائااديا وسياساايا وعسااكريا
وككرياً..اخل ،ولكي يضمن الغرب استمرار ها ا التمابش وا تاتالف أفاار النباعاات القومياة

لفصا ااو ادلسا االم عا اان عمق ا ااو العقا اادي وادلعنا ااوي .وزر النع ا ارات الو نيا ااة ليعا اابب الدولا ااة
عاان قادهتااا واكام ااا وقااد صلااء ل س ا خ تقيااق بعااض مأربااو وأهداكااو .بتقساايو بعااض
الدوب العربية.
وق ااد اس ااتثدم الغ اارب الك ااا م اان ادلش ااارية والت اادابا كيس االوب ه ارتاب الشثص ااية
العربيااة واإلسااالمية ،من ااا نااب الااوعى لااد ادل قف ا بعنا اار ال قاكااة اإلسااالمية والو نيااة،
وقوام ا انساسي وهو اإلسالم(.)1

( )1الصاااوي الصاااوي أحلااد ،القاايو الدينيااة وفقاكااة العودلااة ،املااس انعلااى للشاالو اإلسااالمية ،مصاار،
العدد  ،2225 ،121ا.127-126
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كم ااا ذه ا ال اابعض إ أو التغري ا م ااا ه ااو إ زل ااو الشثص ااية العربي ااة اإلس ااالمية،
حبي ا يص اابء اإلنس اااو ادلساالو ابع ااا كي اااو ل ااو س اوا خ ذل ا الكي اااو ال ااو ي أو الق ااومي
أو الااديي ،و ي ااو أو يظااو إمسااو زلماادا وإظلااا ال ا ي ااو ه ااو أو يك ااوو زلماادا مسااتل
الفك اار واذلوي ااة)1( .والع ي ا ا أو ك ااا م اان ه ا ا ادلش ااارية عن اادما ااار خ بع ااض ال اادوائر
السياسااية واإلعالميااة يتا اااق الاارد ادلناسا ماان الشااعوب اإلسااالمية و ماان اإلعااالم
العاارة أو اإلسااالمي .كااالغرب يعمااو بكااو الماارش إيل قساايو و فكيا الوااادة اإلسااالمية
مستثدما كو الوسائو ادلبايرة وهاا ادلبايارة م او الغابو ال قااخ وإفاارة النعارات با القبائاو

وانك ا اراد خللا ااق االا ااة ما اان الص ا ارا باإل ا اااكة إيل إفا ااارة ادلشا اااكو ب ا ا ادل ا اوا ن وقا ااادهتو.
ومن انسباب اليت لدي إ فرش وتبب وادة ادلسلم .
 - 2االحنراف الفكري:
من ادلثا ر اليت واجو وادة ادلسلم و س و بدور كبا خ فريق وادهو و عمو
على شتت و وتبدو هو ا ضلراف الفكري عن مسار اإلسالمي و بعيتو لل قاكة الغربية
سوال خ ادلفاهيو أو انككار اي يعتنق البعض أككاراً ها سوية عمو على هدم معامل

الدين( .)2والتشكي خ قيو احلضارة اإلسالمية ومقوماهتا( :كصرنا عبارة عن رلتمعات
اد قروو ا ستشعار خ جوف ادلستقبو على ضلو ما هو
عرف ما ريد و ُ
مملوب( .)3وأ ب ت ه التيارات هدك ا رف امتمعات اإلسالمية عن اركة احلياة
( ) 1زلمد عبد العليو موسى :التغري خ التعليو خ العاامل اإلساالمى ،جامعاة اإلماام زلماد بان ساعود
اإلسالمية ،الرياح ،السعودية ،1988/1429 ،ا.21
( ) 2عبد الرحلن مبارن :بنال امتمة ا سالمي ،دار الفرقاو ،الرياح ،ط2222 ، ،2م ،ا .123
( )3عبد الكرمي بكار :ادلناعة الفكرية ،ملسسة اإلسالم اليوم ،الرياح1427 ،ها /ا.27
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()1

ويغل ا .مبا هو بعيد عن ا .عن ريق ا تتالف ال يص بو اجل و ،والبغي والظلو
وقد نبو علمال ومشاية اإلسالم من القدم إيل تمورة ه ا الغبو على وادة ادلسلم ،
وذل ا قام يية اإلسالم ابن يمية بت رمي اخلالف والفرقة والتقا و والتكفا ب ادلسلم
وأرجة ذل إ أو ا نساو ظلوم ج وب( .)2ويلكد ذل

بقولو عايل ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮊ (البقرة.)213 :
 - 3الغلو يف الدين:
ادلقصااود بااالغلو خ الاادين هنااا هااو الغلااو خ أساالوب التاادين خ الاادين نفسااو تقيقااا
دل ااا ج ااال خ قول ااو ع ااايل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﮊ (النسااال )171 :كاإلسااالم دياان وسااو با اإلكاراط والتفاريو .واإلكاراط والتفاريو
يعا ااد هل ا اوا ك ا ااو رلا اااوزة احلا ااد با اايو ي ا اباد الشا اايل خ حلا ااد أو ذما ااو علا ااى ما ااا يسا اات ق(.)3
( )1أحل ااد عب ااد الا اارايو الس ااايء :مواج ا ااة الغ اابو الفك ااري ا اارورة إس ااالمية ،مركا ااب الكت اااب للنشا اار
القاهرة1997 ،م.
( ) 2أحلااد عبااد احللاايو باان يميااة :ا سااتقامة تقيااق ،زلمااد رياااد سااامل ،بعااة جامعااة ا مااام زلم ااد
ابن سعود ا سالمية ،ط 11423ها 1983 /م ،جا 1ا.25
( ) 3اباان يميااة :اقتضااال الصاراط ادلسااتقيو خ سلالفااة أ ا اب اجل اايو ،ياارح و عليااق زلمااد الع يما ،
وزلمد الفقي ،دار العقيدة ،ا سكندرية ،2226 ،ا.46
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ولقااد ارأت علااى النظااام الااديي بااد يااغلت مكانااا واسااعاً ماان اياااة ادلساالم ويااغلت و
عاان الاادين الصا يء وعاان الاادنيا ،وأتفاات ايااب ادلساالم وكضاال و با أمااو انرح وأيضااا
ايب ه ا الدين واع از خ تو وافظو وقوة وادة ادلسلم اوب عقائد وأئمتو(.)1
والغلو خ الدين يلدي إيل رلاوزة احلاد خ ادلادح أو الا م ورلانباة ا نصااف بالتعصا
إيل ككرة ،شلا يلدي خ الن اية إ فرش ادلسلم ااوب ماا هاو مغااب كياو ،وقاد يالدي ها ا
التعصا ا إ ا ااد القت ااو والت اادما وإف ااار اخلالك ااات والت بب ااات كم ااا نش اااهد خ واقعن ااا
ا سالمي ادلعا ر.
 - 4الغزو الفكري:
عااد قضااية الغاابو الفكااري ماان أهااو ادلثااا ر الاايت واجااو ادلساالم دلااا ذلااا ماان اايفا
علااى وااادة الفكاار والعقياادة ،ويظ اار ه ا ا بو ااوح لااد قلااوب وعقااوب ك ااا ماان ادل قف ا

ادلتاايفرين ب قاك ااة الغ اارب اايفراًكلي ااا خ ه ا ا العص اار( .)2شل ااا أدي إيل كق ااداو ال ااوعى الفك ااري
خ العامل اإلسالمي ،وذل ا ذه أباو احلسان النادوي إيل أو أتاوف ماا ؼلااف علاى انماة،
ويعر ا لكو تمر ،وغلعل ا كريسة للمناكق  ،ولعباة للعااب  ،هاو كقاداو الاوعي خ ها

()3
انماة ،واكتتا ااا بكااو دعااوة ،واناادكاع ا إ كاو موجااة ،وتضااوع ا لكااو متساالو  .كضاالً
ع اان أو الغ اابو الفك ااري باإل اااكة إيل م ااا س اابق ي االدي إ إبع اااد الش ااعوب ع اان عقائ اادها،
وم ا اهب ا ،واضااارهتا وأ ااوذلا وقيم ااا الدينيااة ،وي اادف إ ضااليو الشااعوب اإلسااالمية،

( ) 1أبااو احلساان الناادوي :ماااذا تساار العااامل باضلماااط ادلساالم  ،مكتبااة ا ؽلاااو ،ادلنصااورة،1994 ،
ا .124
( )2أحلد عبد الرايو السايء :مواج ة الغبو الفكري رورة اسالمية م .سابق ،ا.16
( )3أبو احلسن الندوي :ماذا تسر العالم باضلماط ادلسلم  ،م .سابق ،ا.251
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وكصل و عن هويت و وقادهتو وقيم و وعقائدهو الدينية بقل احلقائق واخلدا  ،شلاا يالدي
خ الن اية إيل انتشار اخلالكات والتفرقة ب ادلسلم بعض و البعض وبين و وبا قاادهتو،
شلا جعو أمتنا اإلسالمية خ االة ع ام أمام عدو جبار.
وقد استثدمت ادلنظمات اليت دعو إ الغبو الفكري كو الوسائو اليت ب الفكار
ادلنا اااهض للفكا اار اإلسا ااالمي ما اان تا ااالب( :ادلثمما ااات ،وانعما اااب الفكريا ااة ،والت قيفيا ااة،
والتدريبيااة والرتبويااة والتوجي يااة ،وسااائر وسااائو التاايفا النفسااي واخللقااي ،والتوجيااو الساالوكي
الف ااردي واجلم اااعي ال اايت ق ااوم د ااا ادلنظم ااات وادللسس ااات الدولي ااة الش ااعبية الداعي ااة للغ اابو
الفكااري بغيااة تويااو ادلساالم عاان دياان و وأماات و تااويالً كليااا ،أو جبئيااا ،ون ابئت و وابيااق
وا اادهتو ،و قمي ااة روابم ااو ا جتماعي ااة ،وإ ااعاف ق ااوهتو س ااتعمارهو ككري ااا ونفس اايا،
ليتسااهل ذلااو اسااتعمارهو بعااد ذلا سياساايا وعسااكرياً ،واقتصاااديا ،اسااتعماراً مباياراً أو هااا

مباياار)( .)1ويعااد الغاابو الفكاار أتماار الت ااديات الاايت هتاادد وااادة ادلساالم دلااا يتميااب بااو
مان مشوليااة ك ااو كمااا و اافو الاابعض بينااو ااارب دائمااة دائبااة ػلصاارها ميااداو وهااي أتماار
ماان اااروب السااالح ادلباياار ايا لديااو القاادرة علااى يااو إرادة وعبؽلااة ادل اابوم ،اااق يلا
ويسااتل  ،ويضااع ااسااكو النفسااي اااق يا وب كيانااو ،كيقبااو التاليااي والفنااال خ بو قااة
أعدائااو أو يصاابء ابع ااً ذلاايالً ذلااو منفص االً أو منشااقا عاان ج ا ور وأ اولو وقيمااو الدينيااة
وينتقااو ماان الوااادة إيل معسااكرات التفرقااة( .)2كمااا نشاااهد ذل ا عنااد ك ااا ماان يااباب
وم قفي ادلسلم .
( )1عبد الرحلن اسن ابنكة :أجن ة ادلكر ال الفة ،دار القلو ،دمشق ،ا ،2214 ،7ا ا.25
( )2عب ا ا ااد الس ا ا ااتار ك ا ا ااتء ا س ا ا ااعيد :الغ ا ا اابو الفك ا ا ااري والتي ا ا ااارات ادلعادي ا ا ااة لإلس ا ا ااالم ،دار الوك ا ا ااال،
ادلنصورة1428 ،ها ط ،4ا .22-21
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 -5التعصب واتباع اهلوي:
التعص ا ا ه ااو ات ااتالب نفس ااي ،يقا ااود اااابو إيل اضل ا اراف كك اار متب ااو با اااضلراف
وجاداي يظ اار علااى ساالوكو ،وح ك ااا ماان اناياااو ينقااو ها ا التعصا وا ضلاراف اااابو
إيل التايفا خ زلاايو مان اولااو ،وا طلاراط بادلثاالف  ،نصاارة دلاا عنااد  ،وحلايااة لاو ،وهااو آكااو
ساالوكية تماااة ،ينبغااي احل ا ر ماان الوقااو كي ااا ،دلااا ذلااا ماان أفااار ساالبية علااى وااادة الفاارد
وامتمة .وذل ا ى ا  عن التصع كماا جاال خ قولاو عاايل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ

(البتاارف ،)23 :والتعص ا لل ارأي بغااا دليااو ماان القاارآو والساانة ادلم اارة هااو اضل اراف ككااري
ياالدي إيل التفرقااة والت اابب بغااا اااق ،وبنااال علااى تيااب وميااو اااا التعصا إيل ج ااة
أو اارف ،أو واعااة أو ما ه  ،أو ككاار سياسااي أو ائفااة االدي إيل التعصا والت اابب
واذلااالن .وذل ا ا كقااد ذم ك ااا ماان علمااال ادلساالم التصااع

خ كااو أيااكالو وأقااروا بعاادم

قبولو لكو عاقو(.)1
وشلا يساعد علي التعص ا با اإلنساو هوا واستسالمو لو اق ولو كاو على ها
احلق .وذل ا انا ا  عن ا با اذلو كما جال خ قولو عايل :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﮊ

(ص ،)26 :ويلكد ذل

أيضا قولو عايل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

( ) 1زلماد انما بان زلمااد عباد ادلثتاار الشانقيمي :أ اوال البيااو ،دار الفكار ،بااوت خ 1425هاا،
جا ،11ا .34
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ.
(اجلافية.)23 :
 -6التفكك االجتماعي:
إو أزم ااة الفك اار ين اادرج تت ااا س ااائر انزم ااات ا قتص ااادية ،وا جتماعي ااة والسياس ااية
والعقدي ااة...اخل ولق ااد نس اادت ها ا انزم ااة خ هي اااب الرؤي ااة الوا ا ا ة وانع اادام ان ااالة
ال قاكية ،والتوزاو النفسي ،و ضارب ادلفاهيو( .)1شلا يالدي إ كاراف ككاري وعقادي والا
يلدي بدور إ التفك ا جتماعي واإلنساي ...إخل(.)2
واإلسالم يركض أو يفرتش الناس أجناساً سلتلفاة ،وأو فصاو بيان و كوا او مان انة
أياادي و ،وذل ا ا كقااد ااتضاان امتمااة اإلسااالمي أوائااو ماان أساالموا ماان كااو انجناااس ،كلااو
غلااد احلبشااي أو الفارسااي أو اذلناادي اااائال ؽلنعااو ماان ا نتساااب ذل ا ا امتمااة ،وقااد كاناات
انتوة نوعاً جديداً من العالقات اليت مل يع دها امتمة العرة قبو اإلساالم إذ كااو ذلا

امتم ااة يق ااوم قب ااو اإلس ااالم عل ااى رب اااط النسا ا واجل اانس ك ااال اإلس ااالم لي ع ااو الا ارتابو

امتمع ااي ،يق ااوم عل ااى ذلا ا انس اااس الروا ااي والفك ااري ووا اادة العقي اادة ووا اادة الغاي ااة،

( ) 1ااو ج ااابر العلا اواي :انزم ااة الفكري ااة ومن اااه التغ ااا انك اااش وادلنظم ااات ،ادلع ااد الع ااادلي للفك اار
ا سالمي ،القاهرة1996 ،م ،ط  ،2ا .15
( ) 2هاي ػليي نصرة :الفكر والوعي ب اجل و والوهو واجلماب واحلرياة ،ادللسساة اجلامعياة للدراساات
والنشر والتوزية ،باوت1998 ،م ،ط  ،2ا.12
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متثمي ااً خ ذل ا كل ااو ال ااروابو ال اايت تم ااو خ ياهت ااا عوام ااو التفك ا وب ا ور ا ي ااار(.)1
ومن ادللكد أو ه ادلثا ر السابق ذكرها وهاها الك ا قد أد إ وجود:
 االة الساكوو والركاود الفكاري والعقادي الايت عيشا ا ك اا مان الشاعوب اإلساالمية شلاا
ن اات عن ااو إ اا ااة الفر ااة للتفكا ا وا اابش وا اادة واع ااة ادلس االم خ البل ااداو العربي ااة
واإلسالمية.
 العالقااة احلساسااة ب ا الوااادة واحلريااة والاايت قااد صااو إيل اااد التضاااد كالوااادة قيااود
قد صادر بعض احلريات و سل ييهنا من ادلكاس .
 اايفر بع ااض الشااعوب اإلس ااالمية ب قاك ااات بعااض الش ااعوب هااا اإلس ااالمية وب ااانتص
فقاكة ادلستعمر نتي ة يفا كاعليات اإلسالم ادلعا ر(.)2
 اكتقاااد العااامل اإلسااالمي القاادرات وا مكانيااات الاايت اكنااو ماان ك ااو اآلتاار وبالتااايل
ن ب دوب ويعوب العامل ضلو .
 ظ ااور نش ااا ات و ي ااارات و ني ااة وقومي ااة واقليمي ااة بالبل ااداو اإلس ااالمية وال اايت أك اارزت
كلسفات وأدبيات ا د ا نقسامات والكيانات الصغاة(.)3


اع مسااتو اللغاة العربيااة عنااد ك اا ماان الشاعوب اااابة العربيااة شلاا ياالدي إ كقااد
اذلوية العربية واإلسالمية ومن كقد هويتو كقد و نيتو وأمتو اليت ينتمي إلي ا.

( ) 1مصمفي عبد الوااد :امتماة اإلساالمي ،أهداكاو ودعائماو أو ااعو وتصائصاو خ اول الكتااب
والسنة ،ممبعة دار التيلي  ،مصر ،ط 13893041 ،1ها 3891 /م ،ا.45 - 44

( )2عبد الكرمي بكار :وادة انمة معوقات وامكانيات ا  4-2ادلوقة ا لرتوي. .
( )3السابق ا HTTP//WWW.SAADI.NET /DOAT IBAKAEY2 .322
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ااع اخلماااب واحل اوار ال قاااخ واإلسااالمي ك ااو ه ا ا وهااا ي االدي إ ف اارش وت اابب
واعة ادلسلم .

وشلاا سااعد علاى ها ا كلاو اساتثدام و وظيا أعادال واادة ادلسالم أاادث وسااائو
وأليااات و كنولوجيااا اإلعااالم ادلعا اارة خ نفي ا كااو ميربااو وتممااو وذل ا ا وج ا الكش ا
عن ه الوسائو اليت يساتثدم ا خ فكيا و فارش واعاة ادلسالم  ،وكيفياة اساتثدام ا
و وظيف ا لصاحلة وه ا ما سنعرح لو.
____
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ثالثا :مفهىم وسائل اإلعالم وأهميتها
يف وحذة األمة أو تفريقها.

 -1مفهوم اإلعالم بوجه عام:
اإلع ااالم بوج ااو ع ااام ومبثتل ا وس ااائلو الص ا فية والتليفبيوني ااة والس ااينمائية واإلذاعي ااة
واإللكرتونية ويبكات اإلنرتنت...أخل ظاهرة اجتماعية تمور ماة ماور امتمعاات البشارية
بدلاً من ادلمبعة إ ناعة السينما إ الب اإلذاعي والتليفبيوي الفضائي إ ما و الت
إليو من مور من تالب فورة كنولوجيا ادلعلوماات ،ااق و الت خ أيامناا إ موقاة مالفر
خ اي اااة الف اارد واجلماع ااة دل ااا ل ااو م اان ق اادرة تا ااة ؽللك ااا خ نش اار ادلع ااارف وادلعلوم ااات
وانكك ااار واآلرال وانتب ااار وذلا ا ا كت اايفا الكب ااا خ رس ااية الق اايو والع ااادات وزلارب ااة اآلرال
وإج ارالات اسااتبداب اجليااد بااالردئ أو بااالعكس( .)1وبوسااائو اإلعااالم ااتو عمليااة ا صاااب
اجلماااهاي ادلباياار وهااا ادلباياار ادلتميااب بادلقاادرة علااى و اايو الرسااائو وادلعلومااات وتقيااق
انه ااداف ادلس اات دكة خ نف ااس الل ظ ااة ااو ا و ااورة ،شل ااا ي االفر عل ااى تل ااق ال ارأي الع ااام.
من تالب نمية ا ناهات وانظلاط السلوكية(.)2
واإلع ااالم يع ااي ب ااو ق اادمي انتب ااار وانكك ااار واآلرال والتوج ااات ادلثتلف ااة اإلغلابي ااة
والساالبية إيل جانا ااوكا ادلعلومااات والبيانااات حبيا كااوو النتي ااة ادلتوقعااة وادلثمااو ذلااا
مس اابقاُ أو عل ااو اجلم اااها مس ااتقبلي الرس ااالة اإلعالمي ااة كاك ااة احلق ااائق وم اان كاك ااة جوانب ااا
حبي ا يكااوو خ اسااتماعت و كااوين آرال أو أككااار يفاارتح أ ااا ااائبة ،اي ا يت ركااوو
( )1ركي قر :اإلعالم العرة وتديات العودلة ،وزارة ال قاكة ،دمشق 1998م .ص.156
( )2اا أبو أ بة :تديات اإلعالم العرة ،دار الشروش ،عماو  .1999/ص.5
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ويتصاركوو علااي أساسا ا مان أجااو تقيااق التقادم والنمااو واخلااا ننفسا و وللم تمااة الا ي
يعيشااوو كيااو وذه ا الاابعض إ أو اإلعااالم يعااد مع اابة كااو عصاار دلااا ذلااا ماان قااوة اايفا
عل ااى ةق اايو الش ااباب وس االوكياهتو ،ويثص ااياهتو لا ا ل س ااعت ك ااا م اان الق ااو ادلعادي ااة
للسيمرة على ها ادلع ابة وتويل اا إيل أداة لتموياة الشاعوب وامتمعاات والسايمرة علي اا
من تالب نميم ا بيسلوب جديد خ احلياة ؼلدم مصاحل ا ا قتصادية وادلادياة والسياساية
ويت ا اايء إمكاني ا ااة اس ا ااتالب ه ا ا الش ا ااعوب ،وهتميش ا ا ا تا ا ااة وأو عملي ا ااة التم ا ارين ال ا اايت
من تالذلا غا انكراد ظلو اياهتو التقليدي ،إيل ظلو اياة أك ر قدماً.
وم اان هن ااا ي ااتز اإلع ااالم ك اايهو انس اال ة خ عادلن ااا ادلعا اار أي ااد ق ااوة وأي ااد كتك ا ااً
مب تمعناا العاارة اإلساالمي ماان أي سااالح آتار كقااد اسااتثدم لالبتاباز أو الساال و مااس
هوية اآلترين والعمو اجلاد على فرقة ادلسلم و شتت و الفكري والعقدي والسياسي(.)1
وباإلعالم يتو التعري بقضايا العصر ومبشاكلو وكيفية معاجلاة ها القضاايا خ اول
النظريات وادلبادئ اليت اعتمدت لد كو نظام أو دولة من تالب وساائو اإلعاالم ادلتاااة
داتلياً وتارجياً وبانسالي ادلشروعة أيضا لد كو نظاام وكاو دولاة .ويعركاو ةأ اوجروتة
اندلاااي بينااو هااو التعبااا ادلو ااوعي لعقليااة اجلماااها ولروا ااا وميوذلااا واناهاهتااا خ الوقاات
نفسا ااو .وديا ااتو نقا ااو ادلعلوما ااات وادلعا ااارف وال قاكا ااات الفكريا ااة والسا االوكية بمريق ا ااة معين ا ااة
ما اان تا ااالب أدوات ووسا ااائو اإلعا ااالم والنشا اار ادلاديا ااة وادلعنويا ااة ذات الشثصا ااية احلقيقيا ااة
أو ا عتبارية بقصد التيفا ،سوال عات عن اا مو اوعيا أو مل يعات وساوال كااو التعباا لعقلياة
اجلماها أو لغرائبها(.)2

( )1ركي قر :اإلعالم العرة وتديات العودلة ،م .السابقة ص 56
( )2قضايا وسائو اإلعالم intes an1000.word press.com
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 -2مفهوم اإلعالم املعاصر:
يعااد اإلعااالم ادلعا اار خ ظااو فااورة ادلعلومااات ووسااائو ا صاااب احلدي ااة رلاارد أداة
لتو اايو ادلعركااة وادلعلومااات وانتبااار أو رلاارد وساايلة للاارتوي والتساالية كمااا كاااو خ وسااائو
اإلعااالم التقلياادي .بااو أ اابء أداة كاعلااة خ شااكيو العقااو والساالون البش ااري ماان يااينو
وجيااو انككااار وادلبااادئ والعقائااد الاايت عمااو علااى إاااداث غااا يااامو وس ارية ومقصااود
وموجااو جلمااة أك اراد امتمااة ،وأ اابء اإلعااالم بوسااائلو ادلعا اارة هااو أداة التغيااا انساسااية
لك ااا ماان الشااعوب نظاراُ للقاادرة الفائقااة خ كنولوجيااا اإلعااالم الاايت أ اابء ذلااا القاادرة علااى

الو ااوب إيل عق ااوب وقل ااوب وأااس اايس ومش اااعر اإلنس اااو خ أي مك اااو وأي زم اااو ع اات
وسا ااائلو ادلتعا ااددة ما اان يا اابكات ادلعلوما ااات والتوا ا ااو ا جتما اااعي وكضا ااائيات و ا ا
إلكرتونية وإنرتنت ...إخل(.)1

كا ذا كاااو الاابعض ياار أو العااامل أ اابء قريااة ااغاة خ ظااو أنظمااة العودلااة ،ك نااو اآلو
خ ظا ااو وسا ااائو اإلعا ااالم ادلعا ا اارة أ ا اابء هركا ااة ا ااغاة يشا اااهد اجلميا ااة بعضا ااو الا اابعض
ويت دث معو و ا و ورة ويتلقى ويرسو مبايرة ويلفر ويتيفر دوو وسيو.
ولقد غا مف وم و بيعة اإلعالم ادلعا ار خ عصارنا احلا ار ايا

عاددت وساائلو

بص ااورة ه ااا متوقع ااة واكتسا ا ت كض ااال واس ااعاُ متن ااو ادلس ااتويات اي ا أ ا ا ي اإلع ااالم
ادلعا اار ق ااوة كاعلااة خ شااكيو العالقااات اإلنس ااانية ادلثتلف ااة س اوال عل ااى مسااتو انس اارة
أو امتمة اتلي أو اإلقليمي أو الدويل .وأ بء أك ر ايفااُ خ غياا الارأي العاام با حلظاة
وأتر  .دلا يتص بو من قدرة عالية من التفاعلية واحلركية وقابلية الت وب والكونية(.)2
( )1م .السابق.
( )2وجدي زلماد بركاات :ادلعلوما ياة واخلدماة ا جتماعياة املاس انعلاى لل امعاات الل ناة العلمياة،
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 -3وسائل اإلعالم املعاصرة:
نقص ا ااد بوس ا ااائو اإلع ا ااالم ادلعا ا اارة ك ا ااو وس ا ااائو ا ص ا اااب ادلباي ا اارة وه ا ااا ادلباي ا اارة
ادلس اات دفة ه ا ا باإل اااكة إيل وس ااائو اإلع ااالم التقلي اادي وال ا ي يش اامو اإلع ااالم ادلق اارول
وادلس اامو وادلرئ ااي ( الصا ا في واإلذاع ااي والتليفبي ااوي ...إخل) وم اان أب اارز وس ااائو اإلع ااالم
ادلعا اارة ةاإلعااالم اإللكاارتوية وال ا ي ػلتااوي علااى وسااائو التوا ااو اإلجتماااعى ( الفاايس
بون و ويرت واإلنرتنت).
واإلعااالم اإللكاارتوي اس ا

عري ا الل نااة العربيااة لإلعااالم هااو اخلاادمات والنماااذج

اإلعالميااة اجلدياادة الاايت تاايء نشااية و مااوير زلتااو وسااائو ا صاااب اإلعالمااي آليااا أو ياابو
آيل خ العملية اإلعالمياة باساتثدام وياة التقنياات اإللكرتونياة احلدي اة الناناة عان انادماج
كنولوجيااا ا صااا ت وادلعلومااات كنواقااو إعالميااة هنيااة ب مكانياهتااا خ الشااكو وادلضااموو
ويشاامو اإليااارات وادلعلومااات بالصااور وان اوات ادلكونااة دل اواد إعالميااة وهااو أيض ااُ نااو

جديااد ماان اإلعااالم ينشااو خ الفضااال ا كرتا ااي ويسااتثدم الوسااائو اإللكرتونيااة كاايدوات
ااديرها دوب وملسسااات وأك اراد وبقاادرات وإمكانيااات متباينااة تميااب بساارعة ا نتشااار وقلااة
التكلفة ويدة التيفا(.)1
ويتمتة اإلعالم اإللكرتوي بالعديد من اخلصائص والسمات اليت مل توكر خ اإلعاالم
التقلي ا اادي وم ا اان أعل ا ااا :الش ا اامولية وادلرون ا ااة وا نفتااي ا ااة وا نس ا اايابية والتعددي ا ااة ال قاكي ا ااة
والتوا االية والتم ااور الس ارية والرؤي ااة ادلس ااتقبلية والتفاعلي ااة م ااة وي ااة ان ا اراف وانجن اااس،
=

القاهرة ،2223 ،ص.19-18
( )1موقة ويكيبديا ادلوسوعة احلرة :مف وم اإلعالم انلكرتوي.
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باإل اااكة إيل ساارعة ا نتشااار خ كااو زماااو ومك اااو و ااوكا الوقاات وادلاااب ،و وسااية دوائ اار
التناكس على نماش واسة(.)1
 -4أهمية وسائل اإلعالم يف صنع وحدة األمة وتفريكها:
شلااا ي ا كيااو أو وسااائو اإلعااالم ادلعا اارة إذا مااا أاساان اسااتثدام ا واسااتكملت
مقوماهت ااا ووس ااائل ا الص ا ا ي ة ووج اات التوجي ااو الص ا ا يء والتبم اات بادلي اااش انتالق ااي
لوسائو اإلعالم ن ب ت قوة كت للبناال والن اوح بايي رلتماة وأ اب ت ركيابة أساساية
خ بنااال الدول ااة ومل مشل ااا عل ااى كلمااة احل ااق .كم ااا ع ااد وس ااائو اإلع ااالم ماان أه ااو مص ااادر
التوجيو والت قي والرتبية ذات يفا كبا خ واها ادلتلقي إغلاباُ وسالباُ وها ا ماا يكساب ا
أعلية خ بنال امتمعات إذا ااسنت النية.
كمااا أكاادت الب ااوث والدراسااات أو اإلعااالم ماان أهااو مصااادر القااادة والسياسااي
والدبلوماسااي خ ا اااذ ق ارارهتو كمااا يلع ا اإلعااالم دوراً إغلابيااا إذا أريااد ذل ا خ عمليااة

التفاااوح البنااال ب ا ان اراف بينواع ااا س اوال عل ااى مسااتو انك اراد أو ادل اوا ن وق ااادهتو
أو ب الدوب.

ومن أعلية اإلعالم أنو يقوم بعملية التوا و وإ الح ذات الب ب ادلوا ن وبين و
وبا ا ق ااادهتو أو و ة انم اار ،واإلسا ا ام خ ا ااو مش ااكالت امتم ااة ب لق ااال الض ااول علي ااا
والتوعية دا واقرتاح احللاوب وركاة ادلساتو ال قااخ و ماوير ككار امتماة و كاوين الارأي العاام
ادلستنا إزال قضايا امتمة الداتلية واخلارجية من تالب وكا ادلعلومات .شلا يسا و علاى
و ة انمر التوا و ادلتميب مة ادلوا ن والتواد بد ً من الفرقة(.)2
( )1م .السابق
( )2عبا الرملي :دور اإلعالم خ امتمة ،مقاب اريدة انهرام بتارية .2211/11/11
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كمااا أو اإلعااالم لااو دور هااام خ نشاار العقائااد الص ا ي ة ب ا أبنااال انمااة اإلسااالمية
و واي ااد كلم اات و ا ااوب القض ااايا ال اايت ي اه ااا أع اادال ال ااو ن اإلس ااالمي .كي اابء اإلع ااالم
ادلعا ر بكو وسائلو لديو القادرة علاى كسار احلاواجب وا صااب بكاو يسار وذلا ا أ اب ت
ه الوسائو ذات كاعلياة و ايفا قاوي ونشاو خ الشاار  ،وأ ابء العاامل يتوا او عات ها
الوسااائو ماان تااالب ياابكات عنكبو يااة وذبا بات ويلكااد اخل اتال خ رلاااب اإلعااالم واندب
وال قاكااة علااى اايفا الوسااائو علااى ال ارأي الع ااام و وظيفااو خ وااة مشااو انمااة ا ااوب قادهت ااا
إذا ااسن استغاللو(.)1
 -5دور وسائل اإلعالم يف تفريل وحدة مجاعة املشلمني:
فبت شلا سبق اآلفار اذلائلة لوسائو اإلعالم اتلية والدولية خ التيفا علاى الارأي العاام
العادلي بوجو عام وعلى الرأي العام اإلساالمي بوجاو تااص .لا ا ساعت الادوب الكات إيل
مويره ااا و مويع ااا لص اااحل ا وي ا ا ن ال ا ارأي الع ااام لت قي ااق أه ااداك ا و ش ا ا د الدراس ااات
واإلاصا ااائيات علا ااى ازدها ااار أج ا اابة ا صا اااب الدوليا ااة الا اايت تما ااو دعا اااو الشا اار وإفا ااارة
العنص ارية وإيااعاب اناقاااد ب ا انمااو والشااعوب اإلسااالمية و س ا و باادور كبااا خ اادما
العالقااات با البشاار ،بفعااو مااا برعااو ماان با ور الفاام بياان و ،ومااا ب ااو ماان أسااالي احلقااد
والكراهية منملقة خ ذل من ب ادلفاهيو اخلا هنة وادل اه ادلن ركاة مسات دكة مان ذلا
تقيااق مكاس ا سياس ااية أو اقتص ااادية وعقائدي ااة معتماادة عل ااى م ااا الك ااو م اان كنولوجي ااا
متعاددة مسااتندة خ ذلا إيل انعاادام العدالااة خ ملكياة مصااادر ادلعلوماات وكقااداو الساايمرة
علي ااا ،وع اادم الت ا اوازو خ وزيع ااا شل ااا ي االدي إيل نق ااص ادلعلوم ااات الواكي ااة ع اان اإلس ااالم
وادلساالم  ،أو قاادؽل ا بصااورة مبتااورة أو مشااوهة لت قيااق انهاراح الاايت سااعى إلي ااا وهااي
(1( www.Ta 3 lang.com
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إ ااعاف وا اادة واع ااة ادلس االم وق ااد اس ااتثدمت ال اادوب الغربي ااة وي ااة وس ااائو اإلع ااالم
ادلتقدمااة خ إفااارة وتلااق ادلشاااكو خ ك ااا ماان الاادوب اإلسااالمية ،ويرجااة ذل ا إ ساايمرة
القو الص يونية على وسائو اإلعالم انوسة انتشاراً وانقو افااُ(.)1
وقااد أفبتاات إاااد الدراسااات ادليدانيااة أو اإلباايااة اإلعالميااة بكااو ااورها أسا مت
خ انتشا ا ااار العن ا ا ا با ا ااامتمة اإلسا ا ااالمي بنسا ا اابة  ،:84.7والعن ا ا ا يا ا االدي إ ا ا ااع
الوا اادة( .)2و رك ااب ك ااا م اان وس ااائو اإلع ااالم ادلعا اارة م ااو وس ااائو التوا ااو ا جتم اااعي
عل ااى كهن ااة الش ااباب اإلس ااالمي ويرج ااة ذل ا إيل أو الش ااباب يتمي ااب ب ااروح ادلغ ااامرة واإلف ااارة
وا ا ا ا كتشا اااف والتعا اارف علا ااى ما ااا ها ااو جديا ااد ،وذل ا ا ا صلا ااد الشا ااباب أك ا اار الفهنا ااات
ا جتماعيا ااة إقبا ااا ُ علا ااى وسا ااائو اإلعا ااالم ادلعا ا اارة تا ا ااة مواقا ااة التوا ا ااو ا جتما اااعي
باعتباره ااا ام اااب الراا ا لل اادتوب خ الع ااامل ا كرتا ااي ،واإلحب ااار خ ك ااو ج ااات الع ااامل.
يضاااف إيل ذل ا مااا يعيشااو الشااباب ماان ك اراف خ ايا ااو الواقعيااة ومااا يعانيااو ماان مشاااكو
اجتماعيااة واقتصااادية ت ااوب بين او وب ا ا ناادماج خ احلي اااة وتقي ااق ال ا ات ،كيك ااوو الع ااامل
ا كرتا ااي خ ياابكة اإلنرتناات أعلااى وأكضااو م اان العااامل ال اواقعي ،واماااب را ا لت قي ااق
ال ات وإفباهتاا مان تاالب ادلشااركة وإبادال الارأي واحلاوار أو الاتمكن مان التقنياات واإلبادا
كي ا والتعويض عما يفتقد خ زليمو الواقعي.

( )1السالم وي  :ادلكتبة اإلسالمية موقة
( )2وجاادي زلمااد أحلااد بركااات :ضلااو إس ارتا ي ية عربيااة دلواج ااة اايفا اإلعااالم ادلعا اار علااى انساارة
والشباب ،ملار انسرة والشباب خ دوب رللس التعاوو اخللي ي ،املس انعلى ل سرة جامعاة
الشارقة .2228/4/22
Library.Islam weh.net
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ومن سلا ر ه الوسائو كقاداو العالقاات ا جتماعياة و اع التوا او ماة اآلتار،
وكق ااداو ا هتم ااام باذلوي ااة العقدي ااة اإلس ااالمية ،والت ا اريض عل ااى اآلت اار وتل ااق ادلش اااكو
شلا يلدي إ فرش ادلسلم و شتت وادهتو(.)1
وقااد أو ا ت دراسااة ااابر سااليماو عس اراو (1995م) واخلا ااة مبعركااة آفااار ادل اواد
اإلعالمي ااة الواك اادة عل ااى ادلنمق ااة العربي ااة م اان ت ااالب انقم ااار الص ااناعية ،وال اايت اس اات دكت
التع اارف عل ااى اآلف ااار اإلغلابي ااة والس االبية للبا ا الواك ااد ،أو أه ااو اآلف ااار الس االبية ذل ا ا البا ا
عملي ااات الغ اابو الفك ااري ال اايت هت اادم العقي اادة اإلس ااالمية وعملي ااات ف ااويض انس اارة العربي ااة
واإلسالمية والبنال ا جتماعي وزلاو ت إاالب ال قاكة الغربية مكا ا ،وما يتبة ذلا مان
شااويو للشثصااية العربيااة واإلسااالمية( )2وكااو ها ا داادف فكا امتمااة اإلسااالمي وتببااو
اق ؽلكن السيمرة عليو بعد فك واد و.
وخ دراسااة للاادكتورة أماااة زلمااد إباراهيو عاان ةياريو اتادفااة علااى القناوات الفضااائية
العربي ااة ب ا الض اوابو انتالقي ااة وادلس اهنولية ادل ني ااةة( )3أي ااارت إيل العدي ااد م اان الس االبيات
اإلعالمية على امتمة العرة ادلسلو ومن أعل ا أو الفضائيات العربية وانجنبية لعبات دوراً
س االبيا شل ااا أد إيل الرتاج ااة الش ااديد خ ادلسا اهنولية ا جتماعي ااة الواجب ااة لوس ااائو اإلع ااالم.
شلا ااا نا اات عنا ااو راجا ااة خ ال ا ارتابو امتمعا ااى والعالقا ااات ا جتماعيا ااة ب ا ا انسا اارة الوااا اادة
خ امتمة ادلسلو وب و ة انمر .شلا لو انفر اخلما على وادة واعة ادلسلم .
(1( www.Almaazef.org/ books / content simeges/ books/ zad

( )2ابر سليماو عسراو :أفار ادلواد اإلعالمية الناك ة على ادلنمقة العربية من تالب انقمار العربية،
حب مقدم إيل ادللار العرة انوب دلسهنويل انعالم انمي .ونس ،1995 .ص.15
( )3ادللار العلمي الدويل الرابة -كلية اإلعالم – جامعة القاهرة  2228م ،بعنواو اإلعالم ب احلرية
وادلسهنولية ص.322-319
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 ساارعة التمااور التقااي شلااا جعااو السااموات مفتواااة أمااام كااو هري ا وع ي ا مااة عاادموجود وابو وقوان تكو ه التقنيات.
 أسااتثدمت وسااائو اإلعااالم العديااد ماان انسااالي خ فريااق وااادة واعااة ادلساالممن ا على سبيو ادل اب:
 -1إتفااال زلاساان و ة انماار وإظ ااار مساااوئ و وذل ا ماان أجااو قلي ا الشااباب
وامتمة للثروج على و ة انمر.
 -2ب ااي جراا ااات ادلس االم وايا ا ارها والتشا ا ا د ااا م اان أج ااو اإلس ااالة لإلس ااالم
وادلسلم وتلق الفم.
 -3زلاولة ك ي كبار العلمال وين اذل وم علي و.
و واحلو شلن ؼلالف و.
 -4إعالل قيمة من يسا على

 -5يل أعناش النصوص الدينية نجو إفارة اخلالف(.)1
 -6رف انتبا واعة ادلسلم عن زلاربة اخلمو ادلعادية لوادة ادلسلم .
 -7و ااة انو اااو اإلس ااالمية خ اال ااة ع اادم ا س ااتقرار وم اان ج سا ا يو اس ااتنباك ا
وإ عاك ا والسيمرة علي ا.
 -8شويو ورة اإلسالم وقاد و وأو انو كما ػلدث ا و خ معظو وساائو اإلعاالم
ادلعادية للوادة اإلسالمية.
 -9زر القلق خ ميو التارية واحلضارة اإلسالمية.

 -12التشكي خ كوو ادلسلم أمة واادة(.)2

(1) English Pycck nnturkiye

( )2زلمااد ساايد زلمااد :الغاابو ال قاااخ وامتمااة العاارة ادلعا اار .دار الفكاار العاارة .القاااهرة1415 .ه ا
1994/م ،ص.235-231
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كم ااا اس ااتثدم الغ اارب وس ااائو اإلع ااالم ادلعا اارة خ زلاول ااة فكي ا ا وا اادة واع ااة
ادلساالم والتفكيا هنااا كمااا يعركااو ك مااي هوياادي ،هااو تلثلااة سلتلا ال واباات خ وعااي
انمااة وواقع ااا ،وإ ااعاف أو اارب ان ااوب الاايت يقااوم علي ااا انتماؤهااا واسااتمرارها ،حبي ا
تضعضااة أو ن ااار انعماادة الاايت ياان ض علي ااا البنياااو العاارة اإلسااالمي( )1مسااتثدم
خ ذل إذكال النعرات العرقية والعصياو والعصبيات الدينية(.)2
____

( )1ك مي هويدي :فكي انمة – جريدة انهرام بتارية 1991/12/15
( )2زلمد سيد زلمد :الغبو ال قاخ وامتمة العرة ادلعا ر ،م .سابق ،ص245
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رابعا :دور وسائل اإلعالم ادلعاصرة يف درء خماطر اإلعالم
ادلىجه ضذ وحذة مجاعة ادلسلمني

ب ا لنااا ماان تااالب العاارح السااابق إلغلابيااات وساالبيات وسااائو اإلعااالمة الرا ااد
والناقو واإلعالم الشارح أو ادلفسار أو اتلاو أو ادلوجاوة والاق ذلاا القادرة خ وجياو وساائل ا
ادلتع ااددة جلم ااة مش ااو ادلس االم أو ف اارق و أو كتف ااي بالر ااد أو الت لي ااو…إخل اسا ا
ضا ا ا ا ااعو الوسا ا ا ا اايلة بنا ا ا ا ااال علا ا ا ا ااى التوج ا ا ا ا ااات الفكريا ا ا ا ااة أو السياس ا ا ا ا ااية
اذلا ا ا ا اادف ال ا ا ا ا ا
أو العقائديااة...اخل .كعلااى ساابيو ادل اااب اإلعااالم الرمسااي للدولااة قااد يل ااي خ ناولااو لاابعض
القضايا امتمعية إ شلارسة دور الرا د والناقاو للبياناات والتصارػلات الرمسياة دوو التمارش
إ ناااوب ها القضااية أو هاهااا مببيااد ماان الت ليااو أو التفسااا أو قاادمي رؤ وأ رواااات
سلتلفااة بشااي ا( )1كمااا سااتمية وسااائو اإلعااالم ادلعا اارة أو قااوم باادور رئيسااي خ شااكيو
أككار واناهات امتمة إزال اناداث والقضايا اليت تناوذلا كاإل ار اإلعالماي العاام يشاا
إيل ةعملي ا ااة اتتي ا ااار أوج ا ااو زل ا ااددة م ا اان احلقيق ا ااة ،وإبرازه ا ااا خ الرس ا ااالة اإلعالمي ا ااة بمريق ا ااة
م ااا خلدم ااة أه ااداف معين ااة()2ة وي اار د .اس اان عم اااد ود .ليل ااى اس ا أو جل ااول اإلع ااالم
إيل ا نتقا ااال ادلتعما ااد لا اابعض جوان ا ا احلا اادث أو القضا ااية وجعل ا ااا أك ا اار با ااروزاُ خ الا اانص

( )1م ااا عبااد اميااد :اإلعااالم اجلماااهاي واركااات ا ات اااج خ مصاار .رللااة ادلركااب القااومي للب ااوث
ا جتماعية واجلنائية ،القاهرة ،2214 ،ص.15
( )2إؽلاو اسي :عالقة ان ر الص فية ننشامة احلركاات السياساية وا جتماعياة باناهاات الشاباب
ادلصري ضلوها ،حب ها منشور ،رسالة دكتورا كلية اإلعالم جامعة القاهرة ،2212 ،ص.32
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اإلعالمااي واسااتثدام أساالوب زلاادد خ و ااي احلاادث بشااينو ياالفر علااى عمليااة شااكيو
الرأي العام(.)1
ويساااعد عل ااى ذل ا م ااا تميااب ب ااو وس ااائو اإلع ااالم ادلعا اارة بك ااو أنواع ااا و قنياهت ااا
من أليات اإلقنا ال اث من تالب ا با انسالوب اذلاادئ والارزين دوو الل اول إيل العنا
نظراً لقدرا و على النفاذ إ العقاوب والقلاوب كماا أناو أياد وقعاا علاى النفاوس مباا يتمياب باو
أيض ااً ماان جاذبيااة و اادكق للمعلومااات الغبياارة ،الاايت إذا ت وظيف ااا وظيف ااً اقيقي ااً خ وااة
كلمة ادلسلم على احلق والصواب وبياو الصورة احلقيقية للعرب وادلسلم ونب اخلاالف
لن اات خ ذل ا  ،وشلااا ي ا كيااو أو اإلعااالم ووسااائلو ادلعا اارة إذا اسااتثدمت علااى
وج ا الص يء وإذا التبمات بادلو اوعية واحليادياة وبادلي ااش انتالقاي اإلعالماي ساتمية
أو قااوم باادور كبااا خ وااة وااادة ادلساالم وب ا روح اتبااة والتعاااوو بااد ً ماان الكراهيااة
والتن اااار والوا اادة ب ااد ً م اان الفرق ااة لك اال الس ااناا ا  :كي ا ؽلك اان لوس ااائو اإلع ااالم

مواج اة ماا يرياد أعادال اإلسااالم وادلسالم مان العماو اجلاااد علاى فرقاة واعاة ادلساالم ؟
وكيفية مواج ة ه ادلثا ر اليت عمو د وادة واعة ادلسلم ؟
 لكي يستمية ادلسلموو مواج ة سلاا ر اإلعاالم ادلنااهض لواادة واعاة ادلسالم غلاعلي و اآلث:
 )1ادلشا اااركة الفعالا ااة خ إنتا اااج أو صا ااميو أو و ا ااي وسا ااائو اإلعا ااالم ادلعا ا اارة با ااد ً
م اان ا عتم اااد عل ااى اس ااتثدام ا كق ااو ك ااادلنت للتكنولوجي ااا بالض اارورة لدي ااو الق اادرة
علااى وجي ااا أو وظيف ااا كيمااا يريااد هااو كمااا يريااد اآلتاار .ك ا ذا صلااء ادلساالموو
( )1اسن عماد وليلى اس  :ا صاب ونظريا و ادلعا رة ،المبعة  ،3القاهرة الدار ادلصرية اللبنانية،
2223م ،ص.348
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خ ادلش اااركة خ إنت اااج و ص ااميو اإلت ا اراج لوس ااائو اإلع ااالم س ااتماعوا أو يوج وه ااا
خ و ااة وا اادة واع ااة ادلس االم ا ااوب العقائ ااد الص ا ي ة وننبا اوا الت اابب والتف اارش
والتفك .
 )2و ااة تم ااة اس ا ارتا ي ية إعالمي ااة ويل ااة انج ااو دلواج ااة الغ اابو اإلعالم ااي وال ق اااخ
والسياس ا ااي والعقائ ا اادي ادلع ا ااادي لوا ا اادة ادلس ا االم وغلا ا ا أو س ا ااتند ها ا ا اخلم ا ااة
على تليو الو ة الراهن واخلاروج بنقااط القاوة لت ساين ا ونقااط الضاع الايت الدي
إيل فك ا و فاارش وتاابب واعااة ادلساالم دلعاجلت ااا بكااو وسااائو اإلعااالم الكفيلااة
مبواج ااة الت ااديات الغربيااة لتفريااق كلمااة ادلساالم  .علااى أو شاامو ها اخلمااة ويااة
كهنا ااات امتما ااة وبا ااانتص الشا ااباب لت صا ااين و سياسا ااياً وعقائا ااديا وفقاكي ا ااً وككري ا ااً
و ربوياً ،و عميق وعي و حبقائق الغبو اإلعالمي وال قاخ با ستعانة بال قاكة اإلساالمية
الص ي ة خ مواج ة الت ديات اليت نت ت من تالب تليو الو ة الراهن(.)1

 )3القيااام حبملااة إعالميااة شاامو ويااة وسااائو اإلعااالم إلب اراز مقا ااد اإلعااالم ادلعااادي
لوا اادة واع ااة ادلس االم مس ااتثدمة خ ذلا ا كاعلي ااات وس ااائو اإلع ااالم ال اايت االفر
علا اى الش ااباب وادل ا اوا ن ادلس االو و ااتز مك اار واي ااو وأ عي ا ا وأكاذي ا ا واك ا ارتالات
اإلعااالم ادلعااادي للوااادة ،وتتاااج ها احلملااة إيل يهيااو كريااق إعالمااي ماان الشااباب
ادلس االو وي اايوخ اإلس ااالم عل ااى أس ااالي وألي ااات اإلع ااالم ادلعا اار وكيفي ااة اس ااتثدامو
خ وااة وااادة ادلساالم وتتاااج ه ا احلملااة أيضاااً إيل عبهنااة ياااملة موج ااة لتوايااد
انمااة مااة بنااال الت الفااات الاايت سا و خ وااادة واعااة ادلساالم كوساايلة لتعظاايو قااوة
( )1ادلستشار وكيق على وهبة :دور اإلعالم خ نشر فقاكة الوادة.
http:Ta gh ib.org/pages/cantent>phP?=166
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ادلس االم  ،وذلا ا م اان ت ااالب الق اادرة عل ااى وظيا ا كنولوجي ااا ا ص اااب واإلع ااالم
و بااادب ادلعلومااات الاايت اولاات العااامل إ مايشاابو الغركااة القاعديااة بسااقوط احل اواجب
اجلغراكية والبمنية ب الدوب والشعوب(.)1
 )4وظيا ا ا وي ا ااة وس ا ااائو اإلع ا ااالم ادلعا ا اارة خ مواج ا ااة ادلش ا ااارية ا س ا ااتعمارية ال ا اايت
ست دف إ عاف وادة واعة ادلسالم و قسايم ا ااق ظاو أداة يعاة لالساتهن ار
مبق ا اادارهتا ا س ا ارتا ي ية ،وم ا اان ه ا ا ادلش ا ااارية الغ ا اابو ال ق ا اااخ والفك ا ااري ال ا اايت ا االدي
إ ا ضلراف الفكري والعقدي واإلؽلااي بقصاد با اخلاالف والت ابب با ادلسالم
وو ة انما اار أو بيا اان و وب ا ا علما ااائ و ومشا اااؼل و ،وه ا ا ا ػلتا اااج إيل كريا ااق إعالما ااي
علااى مسااتو عاااب بفكاار وفقاكااة الغاارب ادلعاديااة إلب اراز عاات وسااائو اإلعااالم الفااروش
بياان و ،وبالتااايل ساايكوو لديااو القاادرة علااى نشاار ال قاكااة اإلسااالمية الص ا ي ة ووااة
ادلس ا اامل اوذل ا ااا وإبا ا اراز انه ا ا اراح ادلعادي ا ااة للغ ا اارب م ا اان ه ا اابوهو ال ق ا اااخ متمعن ا ااا
اإلس ااالمي .كم ااا غلا ا أو يك ااوو اإلعالم ااى ل ااو الق اادرة عل ااى اس ااتثدام كنولوجي ااا
ادلعلومات واإلعالم خ إبراز عواماو قاوة ادلسالم احلضاارية وعلاى رأسا ا عبياب واادة
الص اإلسالمي.
 )5اعتم اااد انسا االوب العلما ااي لر ا ااد ادلشا ااكالت ال اايت واجا ااو واا اادة واعا ااة ادلسا االم
وادلر بمة بالتيفاات السلبية لإلعالم ادلعا ر(.)2

( )1إباراهيو البيااومي :احلركااات ا جتماعيااة :تااو ت اليقظااة وإنفتاااح اماااب ،مقاااب منشااور علااى موقااة
يبكة إسالم أوو ين  ،2224/5/8ادلوقة http.www.Islam online.net
( )2وجدي زلمد احلد بركات :ضلو إسرتا ي ية عربية دلواج ة يفا اإلعالم .م .سابق.
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وم اان أه ااو ها ا ادلش ااكالت الغل ااو خ ال اادين الا ا ي يتبن ااا الغ ااالة إم ااا ج ااو بال اادين
أو بت اريض ماان وسااائو اإلعااالم ادلوج ااة بغاارح با مشاااعر الغلااو خ الاادين بقصااد
احلاارص علااى الاادين وال ا ي ياالدي إيل نشاار الفرقااة ب ا واعااة ادلساالم ومن ااا أيض ااً

التعص وا با اذلو وال
إ اد ا قتتاب.

لو افار السلبية خ الفرقاة والتفكا والتنااكر الا ي يصاو

 )6غل ا علااى ادلس اهنول عاان اإلعااالم العاارة واإلسااالمي إنشااال قاعاادة معلومااات اااوب
اقيق ااة الو ااة الا اراهن للعالق ااات با ا الش ااعوب اإلس ااالمية واننش اامة ادلر بم ااة د ااا.
من حلالت فتيت الشعوب اإلسالمية ومناقشت ا مبو وعية وايادية ويافاكية وإلقاال
الضااول علااى اجلوان ا الاايت تتاااج إيل إبرازهااا والتغا ااي عاان اجلوان ا الاايت إذا أكشاات
أ ب ت تمراً على وادة واعة ادلسلم .
 )7ر ااد مظا اااهر التغ ااا الا اايت ت ااو بامتمعا ااات العربي ااة واإلسا ااالمية نتي ااة مسا اات دات
العصاار ،تا ااة التغااات الاايت تاادث لفهنااة الشااباب والا ي يعااد مسااتقبو أي أمااة كا ذا
فرش الشباب عفت الدولة و عفت اجلماعة.
 )8التنساايق با انج اابة احلكوميااة ومنظمااات امتمااة ادلاادي الاايت ذلااا اايفا إعالمااي كبااا
علااى رسااية قاايو الوااادة والتعاااوو والتفاااهو والتسااامء ونبا اخلااالف .ولت قيااق ذلا
غلا ا نمااالش ماان فالفااة أبعاااد أساسااية هااي البعااد الاادويل -البعااد اإلقليمااي -البعااد
اتلي(.)1
 )9فعيو دور اإلعالم الديي و وظيفو خ إدارة اركاة اإل االح والعماو علاى إباراز الادين
الص ا ا يء وأعلي ا ااة وا ا اادة واع ا ااة ادلس ا االم  .وه ا ا ا ػلت ا اااج إيل فعي ا ااو اقيق ا ااي نظ ا اراً
( )1وجدي زلمد أحلد بركات :ضلو إسرتا ي ية عربية دلواج ة يفا اإلعالم ،م .السابق.
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نو الدراس ا ااات احلدي ا ااة أفبت ا اات وجا ا ااود قص ا ااور خ اإلع ا ااالم ال ا ااديي خ إدارة اركا ا ااة
اإل الح ووجود انفصام ب التوج اات الفكرياة خ وظيا اإلعاالم الاديي ،وأفبتات
بعااض الدراسااات أو اإلعااالم الااديي مااازاب ااعي التاايفا خ نديااد اخلماااب الااديي،
ومل يق ااو بع ااد عل ااى الن ااوح ب ااالفكر اإلس ااالمي إل ااالح ااور و خ اخل ااارج و نمي ااة
وإ ااالح امتمااة خ الااداتو نظ اراُ نشااغالو باااذلوام دوو ا نمااالش ماان ادلر ك ابات
انساسية للدين ،شلا نت عنو ك رة اخلالف ب ادلسلم (.)1
وذلا ا غل ا اإلس ارا خ مااوير اسااتثدام وسااائو اإلعااالم الااديي ماان تااالب القن اوات
الفض ااائية ومواق ااة اليو ي ااوب وي اابكات التوا ااو ا جتم اااعي والصا ا اكة اإللكرتوني ااة وك ااو
وسااائو التوا ااو اإلعالمااي وػلتاااج انماار إيل التاادري ادلسااتمر علااى كيفيااة اسااتثدام ه ا
الوسائو خ نشر اخلماب الديي الص يء .نجو تقيق وادة واعة ادلسلم .
____

( )1اساان علااى زلمااد :دراسااات خ اإلعااالم الااديي ادلعا اار ،دار ادلعركااة للمباعااة والنشاار ،القاااهرة،
ص ،2211 ،2ص7
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اخلامتة والتىصيات
لق ااد ت تدي ااد إي ااكالية الب ا ا وال اايت تم ااو خ ةسل ااا ر وس ااائو اإلع ااالم ادلعا اارة
عل ااى وا اادة واع ااة ادلس االم  ،وكيفي ااة ننا ا ه ا ادلث ااا ر م ااة ا س ااتفادة م اان إغلابياهت ااا
خ احلف ااا عل ااى وا اادة ادلس االم  .وق ااد ن اااوب الب ا ا التعريا ا مبف ااوم وا اادة اجلماع ااة
وأعليت اا ،وتديااد ادلثاا ر والت ااديات الاايت واجاو الوااادة الو نيااة وواعاة ادلساالم  ،والااق
ااتلثص خ موق ا الغ اارب م اان وا اادة ادلس االم  ،وا ضلا اراف الفك ااري ،والغل ااو خ ال اادين،
والغبو الفكر  ،والتعص وا با اذلو  ،والتفك ا جتماعي ،ذل ا قام الباا بالت لياو
والكشا ا ع اان الوس ااائو ال اايت س ااعى إ نفيا ا ك ااو ادلثمم ااات ادلرس ااومة لتفري ااق وت اابب
و فك وادة واعة ادلسلم  ،وت الرتكيب على وسائو اإلعاالم ادلعا ارة ،دلاا ذلاا مان ايفا
كبااا خ وااة مشااو انمااة أو فريقااو ،وذل ا ا ت التعري ا مبف ااوم وسااائو اإلعااالم بوجااو عااام
ووسااائو اإلعااالم ادلعا اارة بوجااو تاااص ،والاادور الا لعبااو خ احلفااا علااى وااادة انمااة
اإلساالمية أو خ فريق ااا ،وكيفيااة اسااتثدام ا و وظيف ااا خ درل سلااا ر اإلعااالم ادلوجااو ااد
وا اادة واع ااة ادلس االم  ،وق ااد ت اارج البااا ا م اان ها ا ا إ أو وس ااائو اإلع ااالم ادلعا اارة
وبااانتص اإلعااالم اإللكاارتوض والفضااائيات وياابكات التوا ااو ا جتماااعى ،ذلااا أعليااة و
ؽلك اان ا س ااتغنال عن ااا خ ااوكا ادلع ااارف وادلعلوم ااات وانكك ااار واخلا اتات الالزم ااة خ ك ااو
رلا ت احلياة وبانتص خ رلاب الب العلمى ،والتعلايو وا قتصااد والسياساة والتوا او
ا جتماعى ،كما أ ا وكر الوقت وادلاب واجل د ...إخل
إ أ ااا خ نفااس الوقاات عااد أكاات تماار علااى اإلنساااو مااة نفسااو ومااة انتاار س اوال
كاو ه ا انتار هاو انسارة أو امتماة أو و ة انمار دلاا ذلاا مان ايفا سايكولوجى جااذب
دلااا يصاادر عن ااا عاات وسااائل ا ادلتعااددة ،والااق ركااب دائمااً علااى مشاااعر وأااساايس اإلنساااو
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مساتغلة نقااط ااعفو ،شلاا ياالد إ إنفصااب اإلنسااو عاان واقعاو وأ اولو وأسار و ورلتمعااو،
ااد واقعااو وأ اولو العقائديااة وأساار و
ولاايس ه ا ا كقااو بااو االد بااو إذا أرادت أو ينقل ا
ورلتمعو وو ة أمر  ،شلا ينت عنو فرش انمة والو ن ،وه ا ماا اادث بالفعاو ماة ك اا مان
امتمعااات العربي ااة واإلسااالمية م اان فاارش وت اابب وااادة واع ااة ادلساالم شل ااا جعااو انم ااة
اإلسالمية خ تمر يست او بو.
ذل ا وج مقاومة ه ادلثا ر ،والتصد جلمية وساائو اإلعاالم الايت با مسوم اا
وأكاذيب ا ومراوهت ا ،ولن يت قق ذل إ بالوقوف على الدال لو الادوال ،ولتو اي
الدال غل على انمة اإلسالمية- :
 )1أو ق ااوم بت لي ااو الو ااة ال اراهن جلمي ااة وس ااائو وآلي ااات اإلع ااالم ادلعا اارة ،لت دي ااد
أهااداك ا القريبااة والبعياادة إلظ ارهااا أمااام الشااعوب اإلسااالمية للكشا عاان سلممااات
سعى لتفريق وادة واعة ادلسلم .
 )2رورة ادلساعلة وادلشاركة خ إنتاج وإتاراج و صاميو بارام وساائو اإلعاالم ،لناتمكن
من استثدام ا و وجي ا د سلممات التفرش والت بب.
 )3الكش ادلستمر عن سلممات أعدال الوادة عت وسائو اإلعالم وكضء أكاذيب و.
 )4رورة إ دار القوان الرادعة لل د من ارية وسائو اإلعاالم ادلملقاة والاق ساتثدم
للنيو من اآلتر و عمو على شتيت وتبب وادة اجلماعة.
 )5مواج ة احل ة باحل ة وعدم السكوت أماام وساائو اإلعاالم ادلساتيجرة وادلوظفاة اد
وادة انمو والشعوب ،وا ستشراف بادلصداقية والشفاكية أمام الشعوب واحلكام.
 )6اارورة التنباال بادلثممااات الاايت تااان ااد وااادة واعااة ادلساالم خ وسااائو اإلعااالم
للعم ااو عل ااى ه اادم ا قب ااو فعيل ااا ،وها ا ا ػلت اااج من ااا إ ج ااود كب اااة سا اوال مادي ااة
بااامتالن أااادث كنولوجيااا وسااائو اإلعااالم وكيفيااة الاات كو كي ااا .أوبش ارية بتيهيااو
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كرياق إعالماى قااادر علاى اسااتثدام كنولوجياا اإلعااالم وكيفياة وظيف ااا خ بناال وااادة
واعة ادلسلم وح نفس الوقت درل سلممات فتيت العامل اإلسالمى.
ود ا ادلناساابة أدعااو ا العلااى العظاايو أو ػلمااى أمتنااا اإلسااالمية وغلمااة مشل ااا
ويوكق و ة أمرها دلا كيو اخلا للمسلم خ كو مكاو.
هرا وباهلل التوفيق

أ.د .الصاوى الصاوى أمحد
أستاذ الفلسفة والعقيدة اإلسالمية

العميد السابق لكلية األداب والعلوم اإلنسانية
جامعة قناة السويس -مصر
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ادلصادر وادلراجع
 -1القرآو الكرمي.
 -2اباان يميااة (أحلااد عبااد احللاايو) :ا سااتقامة تقيااق ،زلمااد رياااد سااامل ،بعااة جامعااة
اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ط 1423 ،1ها 1983 /م.
 -3ابن يمية(أحلد عبد احللايو) :اقتضاال الصاراط ادلساتقيو خ سلالفاة أ ا اب اجل ايو
يرح و عليق زلمد الع يم  ،وزلمد الفقي ،دار العقيدة ،ا سكندرية2226 ،م.
 -4ابان يمية(أحلااد عبااد احللاايو) :رلموعااة كتاااوي ،واة و ر يا عبااد الاارحلن باان زلمااد
قاسو وابنو زلمد ،دار الرحلة ،القاهرة.
 -5ابن ك ا(احلاكظ) :فسا ابن ك ا ،دار انندلس ،باوت1385 ،ها 1966 /م.
 -6ابن منظور :لساو العرب ،دار ادر ،باوت ،ط.1
 -7إبراهيو البيومي :احلركات ا جتماعية :تو ت اليقظة وإنفتاح اماب ،مقاب منشاور
على موقة يبكة إسالم أوو ين 2224/5/8م.
 -8أبو احلسن الندوي :ماذا تسر العامل باضلمااط ادلسالم  ،مكتباة اإلؽلااو ،ادلنصاورة،
 1994م.
 -9أحلد بن انباو مساند اإلماام أحلاد بان انباو ،دار إاياال الارتاث العارى 1414ه ا /
1994م.
 -12أحلاد عبااد الاارايو السااايء :مواج ااة الغابو الفكااري اارورة إسااالمية ،مركااب الكتاااب
للنشر القاهرة1997 ،م.
 -11البثاري /زلمد بن إمساعيو :يء البثار  ،دار الفكر.
 -12البثاري /زلمد بن إمساعيو :كتء الباري :جا .13
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 -13أم اااة زلم ااد إبا اراهيو النم اار :اإلع ااالم با ا احلري ااة وادلسا اللية ،ادل االار العلم ااي ال اادويل
الرابة -كلية اإلعالم – جامعة القاهرة  2228م.
 -14الصا اااوي الصا اااوي أحلا ااد :القا اايو الدينيا ااة وفقاكا ااة العودلا ااة ،املا ااس انعلا ااى للشا االو
اإلسالمية ،مصر ،العدد  2225 ،121م.
 -15إؽل اااو اس ااي :عالق ااة ان اار الصا ا فية ننش اامة احلرك ااات السياس ااية وا جتماعي ااة
باناهااات الشااباب ادلصااري ضلوهااا ،حبا هااا منشااور ،رسااالة دكتااورا كليااة اإلعااالم
جامعة القاهرة2212 ،م.
 -16ركي قر :اإلعالم العرة وتديات العودلة ،وزارة ال قاكة ،دمشق 1998م.
 -17اسا اان علا ااى زلما ااد :دراسا ااات خ اإلعا ااالم الا ااديي ادلعا ا اار ،دار ادلعركا ااة للمباعا ااة
والنشر ،ط 2211 ،2م.
 -18اساان علااى زلمااد :الاادوائر الدعائيااة ادلعاديااة لإلسااالم ب ا ع اادين ،ادلركااب الع اارة
للدراسات اإلنسانية ،القاهرة 2228 ،م.
 -19اساان عماااد وليلااى اسا  :اإل صاااب ونظريا ااو ادلعا اارة ،المبعااة  ،3القاااهرة الاادار
ادلصرية اللبنانية2223 ،م.
 -22اسا ا ا اان الشا ا ا اااكعى :ح ككرنا ا ا ااا احلا ا ا اادي وادلعا ا ا ا اار ،دار العدالا ا ا ااة ا جتماعيا ا ا ااة،
القاهرة1994 ،م.
 -21ابر سليماو عسراو :آفار ادلاواد اإلعالمياة الناكا ة علاى ادلنمقاة العربياة مان تاالب
انقم ا ااار العربي ا ااة حبا ا ا مق ا اادم إيل ادل ا االار الع ا اارة انوب دلسا ا اهنويل اإلع ا ااالم انم ا ااي،
ونس1995 .م.
 -22اا أبو أ بة :تديات اإلعالم العرة ،دار الشروش ،عماو1999 ،م.
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 -23ااالح الصاااوي :واعااة ادلساالم مف وم ااا وكيفيااة لبوم ااا خ واقعنااا ادلعا اار ،دار
الصفوة للنشر والتوزية.
 -24و جابر العلواي :انزماة الفكرياة ومنااه التغاا انكااش وادلنظماات ،ادلع اد العاادلي
للفكر اإلسالمي ،القاهرة ،ط1996 ،2م.
 -25عب ااد ال اارحلن ب اان اااا احلم ااود :موقا ا اب اان يمي ااة ،مكتب ااة الري ااد ،الري اااح ،ط،
1415ها 1995 -م.
 -26عبد الرحلن مبارن :بنال امتمة اإلسالمي ،دار الفرقاو ،الرياح ،ط2222 ،2م.
 -27عبد الكرمي بكار :ادلناعة الفكرية ،ملسسة اإلسالم اليوم ،الرياح1427 ،ها.
 -28عب ا ا ااد ال ا ا اارحلن اس ا ا اان ابنك ا ا ااة :أجن ا ا ااة ادلك ا ا اار ال الف ا ا ااة ،دار القل ا ا ااو ،دمش ا ا ااق،
ا 2214 ،7م.
 -29عبد الساتار كاتء ا ساعيد :الغابو الفكاري والتياارات ادلعادياة لإلساالم ،دار الوكاال،
ادلنصورة1428 ،ها ط.4
 -32عبااد الاارؤوف ادلناااوي :كاايض القاادير ياارح اجلااامة الصااغا ،ادلكتبااة الت اريااة ،مصاار،
المبعة انويل1356 ،ها.
 -31عب ا ا ا ااا الرمل ا ا ا ااي :دور اإلع ا ا ا ااالم خ امتم ا ا ا ااة ،مق ا ا ا اااب اري ا ا ا اادة انه ا ا ا ا ارام بت ا ا ا ااارية
2211/11/11م.
 -32ك مي هويدي :فكي انمة – جريدة انهرام بتارية 1991/12/15م.
 -33زلمااد عبااد العلاايو موسااى :التغري ا خ التعلاايو خ العااامل اإلسااالمى ،جامعااة اإلمااام
زلمد بن سعود اإلسالمية ،الرياح ،السعودية 1429 ،ها 1988/م.
 -34زلمااد انما باان زلمااد عبااد ادلثتااار الشاانقيمي :أ اوال البياااو ،دار الفكاار ،باااوت
خ 145ها ،جا.11
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 -35زلم ااد عل ااى ا ا اواري :اإلع ااالم الص ا ا يوي وأس اااليبو الدعائي ااة ،دار اآلك اااش العربي ااة
احلدي ة.
 -36زلم ااد سا اايد زلما ااد :الغ اابو ال قا اااخ وامتما ااة الع اارة ادلعا ا اار ،دار الفكا اار العا اارة،
القاهرة1994 ،م.
 -37مسلو بن احل اج :يء مسلو بشرح النووي ط قر بة ،جا .12
 -38مسلو بن احل اج :الت والصلة ،رقو .2586
 -39مصاامفي عب ااد الواا ااد :امتم ااة اإلسااالمي ،أهداك ااو ودعائم ااو أو اااعو وتصائص ااو
خ ول الكتاب والسنة ،ممبعة دار التيلي  ،مصر ،ط1389 ،1ها.
 -42م ااا عب ااد امي ااد :اإلع ااالم اجلم اااهاي وارك ااات ا ات اااج خ مص اار .رلل ااة ادلرك ااب
القومي للب وث ا جتماعية واجلنائية ،القاهرة2214 ،م.
 -41ه اااي ػلي ااي نص اارة :الفك اار وال ااوعي ب ا اجل ااو وال ااوهو واجلم اااب واحلري ااة ،ادللسس ااة
اجلامعية للدراسات والنشر والتوزية ،باوت ،ط1998 ،2م.
 -42وجاادي زلمااد بركااات :ادلعلوما يااة واخلدمااة ا جتماعيااة ،املااس انعلااى لل امعااات
الل نة العلمية ،القاهرة2223 ،م.
 -43وجاادي زلمااد أحلااد بركااات :ضلااو إس ارتا ي ية عربيااة دلواج ااة اايفا اإلعااالم ادلعا اار
علااى انساارة والشااباب ،ماالار انساارة والشااباب خ دوب رللااس التعاااوو اخللي ااي،
املس انعلى ل سرة جامعة الشارقة 2228/4/22م.
 -44موقة ويكيديا ادلوسوعة احلرة :مف وم اإلعالم اإللكرتوي
www.larash.arg/maqa//adami-jamaa.htm.

45-

? 46- www.maneataceman.org main/articles

إعداد ناجي مصلء ياس موقة جامعة ا ؽلاو.

47- www. iglam deak – com/kwehida
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 -48عبد الكرمي بكار :وادة انمة معوقات وإمكانيات  -ادلوقة ا لكرتوي...
HTTP. //WWW. SAADI.NET /DOAT IBAKAEY2

 -49السالم وي  :ادلكتبة اإلسالمية موقة

Library. Islam weh. net

50- www.Almaazef.org/books/ content simeges/ books/ zad
51- http.www.Islamonline.net
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دور ادلؤسساث االجتماعيت واخلرييت
يف احملافظت على اجلماعت

متاسك األسرة و دوره يف احلفاظ على اجلماعت



د .هتاني وداعة عثمان
أستاذ مساعد
جامعة افريقيا العاظتية

دور املؤسسات االجتماعية والخريية في املحافظة على الجماعة

الفصل األول :أساسياث البحث
املقدمة:
للجماعػػة ا االسػػكـ م افػػة رفيعػػة ملػ مـ اصتماعػػة ماجػ عػػرع مذلػ م ػ فع ػ ا﵁
على أمة االسكـ ،مإذا الت ـ اظتسل ذل ضم لنفسه الوقاية مػ الفػو ماللػكؿ أف أمػة
االسكـ ال جتتمع إال على اطتري ،ميفيػد الت ػوي العلػول للجماعػة أف عن ػرسا اأساسػ
سو االفساف اظتسل اظتهتػدل دػدل اضتبيػ اظت ػ فى  ،ماأسػرة سػ اظتسػةولة عػ ةر يػة
االفسػػاف ال ػػاف لنفسػػه موتمعػػه م التػػامج رتاعػػة اظتسػػلمن ،ميوضػػه سػػلا البقػػا مقومػػات
نػػاا اأسػػرة اظتسػػلمة الػػو ةت ػػوف مفقػاش لللػوا ال ػػرعية ،مأمهيػػة مقومػػات البنػػاا ال ػػرع ،

مكلل يوضه أس عناصر التماس الو ةقول الػرما ػن أفػراد اأسػرة ،علمػاش ػ ف سػل
العناصػر ماظتقومػات الػو ةعػ ر مجػود اأسػرة مالتماسػ سػ ذات العناصػر الػو ةعمػى علػػى
دتاس اصتماعة ،فالقوامة ا اأسرة ةقا لها الوالية للقاك  ،مطاعػة اأب ك اعػة اضتػاك ،
مال ػػورد دا ػػى اأسػػرة ةػػدرب علػػى ال ػػورد دا ػػى اصتماعػػة ،معقػػد ال ػ ماج ةقا لػػه البيعػػة
ماضتقػػوؽ مالواجبػػات ،مجتعػػى الفػػرد يعل ػ مػػا داـ اصتماعػػة فلػػه قػػوؽ معلي ػه ماجبػػات،
مختلص سل الدراسػة إ أف اأسػرة اظتتماسػ ة عتػا دمر سػاـ ا دتاسػ اصتماعػة ،إذ مفػرت
اأسػػرة ا﵀ل ػ ال ػػاف مالبيةػػة اظتت املػػة الػػو ة ػػبع اجػػات اأ نػػاا االجتماعيػػة ،مذل ػ
تمل ػػي ه مه ػػارات ممس ػػالى التفاع ػػى االجتم ػػاع ت ػػوي عة ػػيات مفي ػػدة للجماع ػػة،
مذلػ أف اأسػػرة دتثػػى أصػػكر م ػػوف مػ م وفػػات اصتماعػػة ب ػ أف يقػػوـ تعريػ الفػػرد
من ػػل ال فول ػػة ػػالقي االس ػػكمية مالع ػػادات ماأع ػراؼ ال ػػو اتاجه ػػا للم ػػاركة ا اصتماع ػػة
مالرق ػ دػػا ،كمػػا أتػػا ةقػػوـ ػػدمر رقػػاس مضػػا أ ػػاط السػػلوؾ اظتةتلفػػة ؽتػػا ب نهػػا م ػ

_______

51

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

معاصتػػة اظت ػ كت السػػلوكية لػػدد اأ نػػاا مزتػػايته مػ أل ف ػػر مت ػػرؼ أم منقػػرؼ أمالش
مؿ.
مشكلة البخث:
ةتمثػػى م ػ لة البق ػػا ا مج ػػود غتموع ػػة م ػ ال ػواسر ال ػػو ػػدد دتاس ػ االس ػػرة
اظتس ػػلمة ماصتماع ػػة اص ػػة فيم ػػا ين ػػاا اظت ػػنهل االس ػػكم للي ي ػػة مث ػػى االؿت ػراؼ اال كق ػ
مالتف ػ ػ االس ػػرل مارةف ػػاع مع ػػدالت ال ػػكؽ م ه ػػور س ػػلوؾ العنػ ػ االس ػػرل ماوتمع ػػى
مالتع ػ الرياضػػى ماالرسػػاب مالت ػػرؼ ؽتػػا اتػػاج ػػورة ملقػػة ا دراسػػة أسػػباب سػػل
ال واسر مالتعرؼ على مدد ارةباطها عدـ االلت اـ تعالي االسكـ ا ناا مدتاس االسػرة
مم مث دتاس اصتماعة.
أهنية البخث:
ع أمهيػة اظترجعيػة االسػكمية ا نػاا االسػرة مةر يػة أفرادسػا مدمرسػا ا دتاسػ
 .1ال
اصتماعة.
 .2ة ػػوفري غتموع ػػة م ػ اظتعلوم ػػات الكزم ػػة ع ػ التماس ػ االس ػػرل ممقوم ػػات ن ػػاا االس ػػرة
اظتسلمة ماوتمع للبا ثن ا غتاالت الي ية ماالرعاد االسرل مكى العػاملن ا غتػاالت
التوعية االسرية ماوتمعية ؽتا يساس ا ة وير دمات االرعاد االسرل ماوتمع .
املصطلخات:
األسر ر ة :س ػ عب ػػارة ع ػ اجتم ػػاع م ػػرمع ػػن رج ػػى مإم ػرأة ع ػ طري ػ زماج ع ػػرع
ٍ
مستوؼ أركافه معرمط صقته مأ نالهما مس أصكر م دة اجتماعية.
الدور :يق د الدمر ا سػلا البقػا اظتهػاـ ماظتسػةوليات الػو ةقػوـ دػا اأسػرة فتعمػى
على غرس القي الي وية الو ةؤدل دتاس ها محتق دتاس اصتماعة مقو ا.

_______

52

_______

دور املؤسسات االجتماعية والخريية في املحافظة على الجماعة

التماس ر  :ي ػػري سػػلا اظت ػ له ا سػػل الدراسػػة إ مجػػود درجػػة عاليػػة م ػ ال ػيا

ػػن م ػػدات جتم ػػع مع ػػن مث ػػى اأس ػػرة أم اصتماع ػػة ي ػػا ي ػػري ا درج ػػة اصت ػػلب ال ػػو
دتارسػػها اصتماعػػة علػػى أعلػػالها ،كمػػا ة ػ ديناميػػات اصتماعػػة عػ اأسػػلوب اظتنهجػ
اللل ب

االعتماد عليه ا حتديد درجة دتاس اصتماعة(.)1

الجماعة :ا اللكة م وذة م اصتمع ،مرتع اظتتفرؽ ض علػه إ عػ ( ،)2مي ػري

مفهػػوـ اصتماعػػة ا علػ االجتمػػاع إ أكثػػر مػ عػػةص ما ػػد ،مأكثػػر التعريفػػات عػػيوعاش
ةسل وجود رما اجتماعية م فوع معػن ػن اأفػراد كػ الن ػر عػ طبيعتهػا( ،)3مقػد
ةبػػل الػػرما علػػى أسػػاس ديػػس كمػػا ا رتاعػػة اظتسػػلمن أم أل اجتاسػػات ممبػػادئ ف ريػػة
م يكة.
____

( (1أف ر عاط ػتمد غيا – قاموس عل االجتماع.
( (2اظتعج الوسي – إ راسي أفيس مآ رمف – م ا ع ق ر الوطنية – 1985ـ – ص.134
( (3أف ػ ػػر ع ػ ػػاط ػتم ػ ػػد غي ػ ػػا – ق ػ ػػاموس علػ ػ ػ االجتم ػ ػػاع – دار اظتعرف ػ ػػة اصتامعي ػ ػػة – – 2006
ص.187
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الفصل الثاني :مقوماث بناء األسرة يف اإلسالم
ل ػػى نػػاا أسػػاس يرة ػ عليػػه معمػػاد يقػػوـ ػػه ميرةفػػع ميتقػػدـ ،ماأسػػرة كػ مؿ لبنػة ا
ناا اوتمع ةقوـ علػى أسػس ،مقػواـ أسػى البيػ الرجػى يقػي عػ ت مةعينػه امرأةػه مةعلػد
ا القياـ مبهامه ،مإذا اكتمل اأسرة مبقدـ اأ ناا ةنت اضتياة مةقوـ على أداا كػى فػرد
دمر مقيامػػه مبهمتػػه لي تمػػى البنػػاا ،مؾتػػد ا كػػى غتتمػػع إفسػػاي ف ػ مق ػوافن أم أع ػراؼ
معػػادات مةقاليػػد ةػػن قيػػاـ اأسػػرة محتػػدد طبيعػػة اأدمار ماظتعػػامكت ػػن أف ػراد اأسػػرة.
مةتمي ػ اأسػػرة اظتسػػلمة خب ػػالص اجتماعيػػة مس ػتقاة م ػ االسػػكـ ةرة ػ عليهػػا اأسػػرة ا
ةر ي ػػة أفرادس ػػا عل ػػى م ػػنهل الي ي ػػة االس ػػكمية ،مةنب ػػس عل ػػى أساس ػػها اظتع ػػامكت ماأ ػػاـ
ال رعية للا رك ت البا ثة على أس اظتقومات الو اددسا االسكـ لبناا اأسرة.
فاأسػػرة ا ف ػػاـ االسػػكـ االجتمػػاع س ػ اظتؤسسػػة االجتماعيػػة اأساسػػية الػػو ةػػوفر
لإلفسػػاف أسػػباب الوجػػود اأساسػػية مقػػد أقػػاـ االسػػكـ عتػػا ف ام ػاش اص ػاش يناس ػ مهمتهػػا،
مأمكػػى إ كػػى علػػو مهمػػة مم افػػه ةناس ػ دمر م اجتػػه الػػو ةبػػل علػػى اظتػػودة مالرزتػػة
ماال ياـ اظتتبادؿ مجعى عتا أسسػاش مة ػريعات ةقػوـ عليهػا مأ ػاـ ةػن
مقومات اأسرة:

عػةوتا ممػ أسػ

املبخث األول :االختيار للسواج:
لقد أم االسكـ نػاا اأسػرة مقيامهػا استمامػاش كبػرياش مؽتػا استمػ ػه ال ػريعة مأجازةػه
س اال تيار للماف سعادة ال مجن ماأ ناا ماستمرار ماستقرار اضتياة ال مجيػة ؽتػا يهيػ
لأل ن ػػاا اضتيػ ػػاة السػ ػػعيدة ال رب ػػة ا ػ ػػى الع ػ ػ ماضت ػ ػ ػػن ال ػ ػ مجن ،فػ ػػدع ضتس ػ ػ
اال تيػػار ف ا ػ الن ػػر ػػن اظتة ػػو ن ،لي ػػوف كػػى م ػ االثنػػن علػػى ينػػه م ػ أمػػر ا
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ا تيػار عػري اضتيػاة ،ماأصػػى ا ذلػ قػوؿ النػي  فيمػػا رما مسػل للمكػرية ػ عػػعبة:
(أف ر إليها فإفه أ رد أف يؤدـ ين ما( )1أل سلا الن ر.
مظتػػا لك تيػػار ماالفتمػػاا لألسػػرة م ػ أمهيػػة يػػدعو الرسػػوؿ  إ ختػػري ال ػري فيقػػوؿ
( خت ػػريما ل ػػن ف )( )2ميق ػػوؿ ( :إذا ج ػػااك م ػ ةرض ػػوف دين ػػه م لق ػػه ف مج ػػو اال
ةفعل ػوا ة ػػوف فتنػػة ا اأرض مفسػػاد كبػػري)( )3مظت يػػد م ػ اختػػاذ اللػػمافات يقػػوؿ( :إيػػاك
م لػراا الػدم )( )4مث اػػدد ال ػفات لل مجػة ،كمػػا مضػع صػفات الػ مج فيقػوؿ  فيمػػا
رما البةػػارل ممسػػل ع ػ أىب سريػػرة (ةػػن ه اظت ػرأة أر ػػع :لػػدينها م سػػبها مماعتػػا مرتاعتػػا،
()6

ف ػػا فر ػلات ال ػػدي )( )5ميق ػػوؿ ( :ة مجػ ػوا ا اضتج ػػر ال ػػاف ف ػػاف الع ػػرؽ دس ػػاس)
مأع ػػى اظتػ ػرأة كم ػػا أع ػػى الرج ػػى اضتػ ػ ا ري ػػة اال تي ػػار كفػ ػاش ظت ػػا ك ػػاف س ػػالداش قب ػػى
( ) 1أ رجػػه اليمػػلل ا سػػننه ،كتػػاب الن ػػاح ،ػػاب مػػا جػػاا ا الن ػػر إ اظتة و ػػة ،ػػديا رق ػ
(( ،)1087مقاؿ اليملل :سلا ديا س ).
( )2أ رج ػ ػػه ال ػ ػػهاب القل ػ ػػال ا مس ػ ػػند  ،ػ ػػاب خت ػ ػػريما ل ػ ػػن ف  ،ػ ػػديا رقػ ػ ػ ( ،)667ج،1
ص ،390مؤسسة الرسالة ،ريمت ،ط1407 ،1سػ.
( )3أ رجػػه اليمػػلل ا سػػننه – كتػػاب الن ػػاح ،ػػاب إذا جػػااك م ػ ةرضػػوف دينػػه ، ،ػػديا رق ػ
(.)1084
( )4أ رجػه ال ػػهاب القلػػال ا مسػند  ،ػػاب ايػػاك م لػراا الػػدم  ،ػػديا رقػ ( ،)957ج،2
ص.96
( )5أ رجه البةارل ا صقيقه – اب اأكفاا ا الدي – ديا ()4802
( )6أ رجػػه اضتػػافع العراقػ ا ختػريل أ اديػػا اال يػػاا للكػ امج عػ أس من ػػور الػػديلم مػ ػػديا
أف ػػس ،ا الب ػػاب الث ػػاي ،فيم ػػا يراعػ ػ ال ػػة العق ػػد ،ج ،1ص ،479دار ا ي ػػاا الػ ػياث الع ػػرس،
ريمت ،ط1421 ،2سػ.
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االسكـ ،فقد مرد ع السيدة عال ة أتا قال ( :جػاات فتػاة إ رسػوؿ ا﵁  فقالػ :
يػػا رسػػوؿ ا﵁ إف أىب زمجػػس ا ػ أ يػػه لريفػػع ػػه سيسػػته مأفػػا كارسػػة قالػ أجلسػػس ػ
ي ػ ل النػػي  فجػػاا رس ػػوؿ ا﵁  ف ربة ػػه ف رسػػى إ أ يهػػا فػػدعا فجعػػى اأم ػػر إليه ػػا
فقال يا رسوؿ ا﵁ قد أج ت ما أجػاز أس مل ػس أردت أف أعلػ للنسػاا مػ اأمػر عػ ا
أـ ال) .رما االماـ أزتد مالنسال إسناد صقيه.
إذف أ اح الن ر صتل اظتودة م دد الدي ماأ كؽ مالنس ال يػ كػ س اللػوا
لقيػػاـ اأسػػرة ،مذل ػ أف الفػػرد إذا كػػاف ملت م ػاش ل ػوا الػػدي ذم ل ػ مل ي ل ػ ع ػري ه
إذا ضػع عامػى اضتػ مذلػ يػدفع ا﵀ػ إ مرضػاة ا﵀بػػوب مإسػعاد  ،مؼتافػة ا﵁ جتعػػى
الفرد ملت ماش ضتػدمد عػادالش مػع أسلػه ظترضػا ر ػه .كمػا أف اال تيػار اصػة إذا كػاف سػس
س ػػليمة ي ػػؤدد إ التوافػ ػ مالت ام ػػى اللػ ػلي اقق ػػاف التع ػػامف مالرعاي ػػة مال ػػود مالرزت ػػة ػػن
اأ وي (ذكر مأفثى) مسػو اأسػاس الػلل ةبػل عليػه اأسػرة االفسػافية مأسػ مقوما ػا . .إذ
ػػوؿ كػػى فػػرد ا اأسػػرة علػػى اجتػػه ،ميقػػوـ ػػدمر قػػدر طاقتػػه مفػ قدرةػػه،
يػػؤدد إ
ؽتا يهي أفراد اأسرة مأطفاعتا اظتناخ النفس السلي  ،لإل ساس ػاأم ملتنميػة طاقػا
مق ػػدرا  .مالف سػ ػ اال تي ػػار يتوقػ ػ علي ػػه سػ ػ ةر ي ػػة اأ ن ػػاا مرع ػػايته ماالستم ػػاـ
ػػةوت  .إذف كػػرـ االسػػكـ اظت ػرأة مأع اس ػػا ػ اال تيػػار كم ػػا أع ػػى ال ػ مج ،مل ػ ال
ةسػػتكس ع ػ ف ػػه مةرعػػيد مالػػديها إ مػػا فيػػه م ػػلقتها إال أف يسػػل منهػػا سػػلا اضت ػ
اأب مقد ف ن ال قا ية اصتليلة عتلا اأمػر ف جػازت مػا أجػاز مالػدسا
عتود قد يع
اظترأة ا اال تيار سػو التم ػن االسػكم للمػرأة الػلل سػب كػى

عد أف أكدت على
دت ن.
كما أف ال فااة ا ا تيار ال ري ةعػ ُّد مػ أسػ معػاير اال تيػار ،ػ اػدث ةوافػ
ن ال مجن مسى مس لة ف رية ماجتماعية م ذل  ،يقوؿ امد زسػراف أف الرجػى م اظتػرأة
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بيى كى منهما إ ال ماج ؽت س ا مستواس االجتماع االقت ادل ملػلا ةن ػ اأسػرة
ا إط ػػار متقػ ػػارب ماضػ ػػه م ػ ػ اظتعػ ػػايري مالقػ ػػي االجتماعي ػػة ميتواف ػ ػ السػ ػػلوؾ االجتمػ ػػاع
للػ مجن إ ػػد كبػػري ػ ةسػػري أمػػور اضتيػػاة ا اأسػػرة ،م ػ يتفػػاعك معػاش ةفػػاعكش سػػوياش
ص ػػقيقاش ،م ػ ةتفاع ػػى اأس ػػرة م ػػع اأس ػػر اأ ػػرد ةف ػػاعكش س ػػليماش ،مختتل ػ العكق ػػات
االجتماعية دا ى م ارج اأسرة س التواف ن أفػراد اأسػرة ،ؽتػا اػدد سػعادة اأسػرة
مدتاسػ ها أم عػػدـ اسػػتقرارسا مغالبػاش مػػا ةن ػ صػػداقات أسػرية جديػػدة مػ صػػداقات الػ مج
مال مج ػػة ،معن ػػدما ةتس ػػع دال ػػرة اأس ػػرة ،مة ػػتمى عل ػػى أجياعت ػػا اظتتعاقب ػػة كم ػػا ةتمث ػػى ا

اأجػػداد ماأ فػػاد ف ػإف العكقػػات ػػن أفرادسػػا ة ػ داد ةعقيػػداش مةػػدا كش ،مخيتل ػ ػ سػػلا
التفاعػػى س ػ اظتسػػتود االجتمػػاع ماالقت ػػادل ماظتسػػتود اضتلػػارل لألسػػرة ؽتػػا يؤكػػد
أمهية اال تيار لل ماج.
املبخث الثاني :عقد السواج:
ل ا﵁ االفساف مأمدع فيه عدة ميوؿ مغرال كلها ضرمرية ضتفع جنسه ،م قاا
فوعه . . .مأف ؿ م الت ريعات ماأ اـ ما يلىب اجات سل اظتيوؿ مالكرال  ،مما
ي فى عتا االستمرار مالنماا مالبقاا .مما ال ماج اللل عرعه االسػكـ إال ةلبية ضتاجاةه
ال يتجامز االفسػاف دمد ف رةه مت ثراش فتنه أم سياج الكري ة ى يسري مبقتلى اظتنهل
القوً السول ع طري ال ماج مسو اأسلوب اللل ا تار ا﵁ السػتمرار اضتياة التوالد
مالت ػاثر يقوؿ ةعا ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾ (سورة الرمـ).
ماأسرة ا االسكـ ة وف ال ماج ،مسو عقد رضال ال إكرا فيه ،مقد مضع
االسكـ عرمطاش ممعايري مضوا ممل ي أف يدع االفساف ككري م العوامل فيدع غرال
ةن ل دمف معى ا فوضى ،يا ألكى االسكـ كى أع اؿ ال ماج اصتاسل  ،الو
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كاف م قبى مأ قى فق ال ماج الواضه اصتل ومج – ممهر معاسدي مإعكف مدماـ،
مب ةعري ال ماج مبعل افلماـ ع ا إ آ ر لي ريا زمجاش أم زمجن ملفع ال مج
ي ل على كؼ الفرد ف ى ما د م الرجى ماظترأة إذا أصبقا زمجن يسمى زمجاش
يقوؿ ةعا ؼتاطباش آدـ ﴿ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ (سورة البقرة).
مقد شتى ا﵁ ةعا عقد ال ماج ن اظترأة مالرجى اظتيثاؽ الكليع كداللة على أمهيته
ممجوب رعايته مالعمى مبقتلا مااليفاا الواجبات ماضتقوؽ اظتستققة مبوجبه ا قوله
ةعا  :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

النساا ا ال ماج(.)1

ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ (سورة النساا) ،لتع ي

مقػػد ػػا االسػػكـ علػػى ال ػ ماج فا ػاش علػػى اأع ػراض ماأفسػػاب ماسػػتمراراش لللريػػة

مسػػو ا االسػػكـ عبػػادة ،يسػػت مى دػػا االفسػػاف ف ػ دينػػه ،ميلقػػى دػػا ر ػػه علػػى أ س ػ
ػػاؿ مػ ال هػػر مالنقػػاا ،فعػ أفػػس أف رسػػوؿ ا﵁  قػػاؿ (مػ رزقػػه ا﵁ امػرأة صػػاضتة
فقػػد أعافػػه علػػى ع ػ ر دينػػه فليت ػ ا﵁ ا ال ػ ر البػػاق ) ( )2رما ال ػرباى ماضتػػاك مقػػاؿ
صقيه االسناد معنه  قاؿ (م أراد أف يلقى ا﵁ طاسراش م هراش فليت مج اضترالػر) ( )3رما
( )1اصتامع أ اـ القرآف ال رً – القرطي – دار عامل ال ت – ج – 3ص.134
( )2أ رجػػه ال ػرباي ا اأمس ػ  ،ػػاب األ ػ  ،مػ اشتػػه أزتػػد ،ػػديا رق ػ ( ،)972دار اضتػػرمن،
القاسرة.
( )3أ رجػػه ا ػ ماجػػة ا سػػننه ،كتػػاب الن ػػاح ،ػػاب ة ػ مج اضتػػالر مالولػػود ،ػػديا رق ػ (.)1862
مقػػاؿ اظتةف ػ  :ػتمػػد ف ػؤاد عبػػد البػػاق اسػػناد فيػػه ضػػعي  ،دار قػػدب كت ػ افػػة ،كراة ػ –
اكستاف.
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ػ ماجػػه مفيػػه ضػػع  ،مإ ػػا رغ ػ االسػػكـ ا ال ػ ماج علػػى سػػلا النقػػو ،م ػػا عليػػه ظتػػا
يية عليه م آثار فافعة ،ةعود على الفرد ماصتماعة على د سواا.
املبخث الثالث :احلقوق والواجبات املتبادلة بني أفراد األشرة:
لقد عل االسكـ بناا اأسرة ،أتا أساس اوتمع مم أفرادسا ةت ل لبناةه ،ف ف
صلق صله اوتمع كله مقام أركافه ،مال يقوـ البناا دمف أسس ةرسى دعالمه
عليها ف ف كاف قوية سليمة قاـ البناا مت مأف كاف ضعيفة غري سليمة ر البناا
ماتار للا مضع االسكـ أسساش ة ريعية ف دا اضتقوؽ مالواجبات ةقوـ عليها اأسرة
مةتماس دا العكقات مةستمر مقد أرسى القراف ال رً أشتى قاعدة للقياة ال مجية مسى
اأساس اللل ةقوـ عليه اضتقوؽ مالواجبات ا قوله ةعا  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﴾ (البقػرة) .مقد مت ةف يى ذل ا أ اـ ع م
آد اللكر اضت ي ا مراعاة ةامة لك تكؼ الف رل ل ٍى م ال مجن إذ دد ل ٍى
الدمر اللل يتناغ مع طبيعته النفسية ماصتسمافية يقوؿ ةعا  :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ (آؿ عمراف) .مع دمر اظترأة مماجبا ا اظتناسبة ل بيعتها
يقوؿ العقاد :ال فة الو مصف دا اظترأة ا القراف ال رً س ال فة الو لق عليها،
أم س صفتها على طبيعتها الو حتيا دا مع ففسها مذميها ماضتقوؽ مالواجبات الو قررسا
االسكـ للمرأة أصلق أ اا الع ور الكا رة ا كى أمة م أم اضتلارات القدبة
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مأكسب اظترأة من لة مل ة سبها ق م لارة سا قة ممل ة ت عد هور االسكـ
لارة ةكل عنها ى جاات آداب اضتلارات اظتستقدثة على فقص ملموس ا
أ امها ممصاياسا اظترأة.
املبخث الرابع :القوامة:
ي يؾ ال مجاف ا ةد ري عؤمف اأسرة ،فيتبادالف الرأل فيما جي عمله دمف طكياف
ل ة ية أ دمها على اآل ر ضم دمد الت امر مالتناصه ،فإذا استقر رأيهما على
ياة طويلة كاضتياة ال مجية م ا﵀تمى أف ادث كعتا كؼ ا
أمر أ لا ه ،مل
الرأل وؿ موضوع معن ،فك د م مجود عةص يعد مسةوالش مإال سادت الفوضى
مفسدت عؤمف اأسرة .مقد مضع االسكـ السل ة يد ال مج يقوؿ ةعا  :ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ (سورة النساا) ،مقوامة الرجى ا اأسرة ليس
درجة رلاسية إذ ال يوجد ا اأسرة رليس ممرؤمس ى س مسؤملية سل ة ال د أف ةناط
د ال مجن حتوطاش ظتا ي رأ أ يافاش م ةباي ا الرؤد ماأف ار وؿ مس لة معينة مقد
أع ي للرجى ل بيعة ة وينه مقدراةه معمله فهو اظتسةوؿ اأمؿ ع ياة اأسرة ،معليه
يقع ع ا التبعات اظتالية ،فهو اللل يدفع اظتهر اللل يقدمه الرجى كمبادرة رم ية للمرأة
لتعهد االففاؽ على اظترأة مالقياـ واجبها ،يقوؿ ةعا  :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ (النساا) ،مسو اللل يقوـ االففاؽ،
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ﭧ ﭨ ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (ال كؽ).
إذف ا تيار الرجى لي وف القي على اأسرة قوامه ةعامف محتا مال يتػد ى القػافوف
إال ا الة هور اطتكفات ػن الػ مجن أمػا اأصػى ا اأسػرة فهػو ا﵀بػة ماظتػودة مالوفػاؽ
مالولاـ فك اجة إ إ راز السل ات.
كمػػا جػػاا ا ػػديا الرسػػوؿ ا﵁ صػػلى عليػػه مسػػل  :ال ة ػ اؿ طالفػػة م ػ أمػػو قوامػػه
علػى أمػر ا﵁ ػ يػ ل أمػر ا﵁ مسػ ػاسرمف" راما ػ ماجػة عػ أس سريػرة "ممعػس قوامػػه
على أمر ا﵁ ك كؼ ،أتا ادمة أمر ا﵁ ساسرة على أمػر ا﵁ ،مسػلا معػس أف الرجػاؿ
قواموف على النساا أل أف عليه مجو ا أف يعتنػوا دػ يعملػوا علػى را ػته  ،مي فلػوا عتػ
كى ما اتج إليه مسل القوامة كمػا يقػوؿ اأمػاـ ػتمػد عبػد ػ للمػرأة علػى الرجػى إذ
مل ادد القرآف أف القوامة ػ ال مجػة فقػ مإ ػا للمػرأة عمومػا إذ مل يقػى "اأزماج قوامػوف
علػػى ال مجػػات " مإ ػػا قػػاؿ ةعػػامج" :الرجػػاؿ قوامػػوف علػػى النسػػاا "فػػاظترأة إذا مل ة ػ ذات
زمج ،فػخ رمف مػ الرجػاؿ مسػةولوف عنهػػا :كػاأخ ماأب . . .اخل أل سػ مسػةولية علػػى
اصتنس اللكر ا اأسػرة ،فػإف مل ي ػ فػاصتنس الػلكر مػ اوتمػع ك ػى ،مسػةوؿ عػ ةلبيػة
ا تياجا ػػا ذل ػ ػ فا ػ ػػا علػ ػػى اأسػ ػػرة مص ػػوفا للم ػ ػرأة ،إذ فلػ ػػى ا﵁ ةعػ ػػامج اظت ػ ػرأة لقػ ػػة
ما ت ػػها ػػدمر مهػ مسػػو ةوليػػد اضتيػػاة مصػػناعة اظتسػػتقبى إذ ةقػػوـ االؾتػػاب مةتػػومج الػػدمر
اأك ػػرب ا الي ي ػػة دا ػػى اظتنػ ػ ؿ ،ا الوقػ ػ ذاة ػػه فل ػػى الرج ػػى العم ػػى مال سػ ػ مالقي ػػاـ
اأعبػػاا ػػارج اظتنػ ؿ أل فلػػى الرجػػى ػػناعة اضتاضػػر ماظت ػرأة ػػناعة اظتسػػتقبى ؽتػػا جيعػػى
اضتياة دا ى اأسرة ةقوـ على الت امى(.)1
( )1ػتمد سيث اطتياط ،اظترأة اظتسلمة مقلايا الع ر ،دار الف ر2008 ،ـ ،ص .135
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مللقوامة أمهية ق ود ا ضب اأسرة ةلي ا تياجػات ف ريػة أفػراد اأسػرة فاالفسػاف
منل البواكري اأم لنلػل عة ػيته ففسػيا معقليػا عػعر اجتػه اظتاسػة إ سػل ة ضػا ة
موجه ػػة لس ػػلوكه ،إذ أف ػػه ػػكؿ اة ػػاله اضتي ػػاة مع ػػدـ قدرة ػػه مبف ػػرد عل ػػى فهمه ػػا مأدراؾ
م ػػاكلها مالت ي ػ معهػػا ،ي ل ػ ع ػػوف مإرعػػاد م ػ س ػ أكث ػػر منػػه جتر ػػة م ػػربة مدراي ػػة
معلمػػا سػواا كػػافوا آ ػػاا أم مػػر ن ،مػػاداـ االفسػػاف اتػاج إ السػػل ة اللػػا ة اظتوجهػػة فػػإف
سل السل ة جي أف ةتقلى ػالرف مالع ػ ا ػ ـ رعػيد ،ال أف ة ػوف غاةػة قػاسرة ا
عن عديد مصل .
مقػػد أكػػد القػػرآف ال ػػرً مالسػػنة النبويػػة ال ػريفة ا ةلػػمينا ما الي ويػػة مبػػدأ اللػػب
الػ ػواع اظتوج ػػه ،س ػػدفهاـ ا ذلػ ػ ةق ػػوً الس ػػلوؾ اظتع ػػوج ،مإص ػػكح اظتوقػ ػ اظتعت ػػى ،دمف
إعػ ػػعار اظتة ػ ػ اال تقػ ػػار أم االمتهػ ػػاف أم الت ػ ػػهري أم معاملتػ ػػه القسػ ػػوة مالعن ػ ػ مم ػ ػ
اأ اديا الو مردت ا سلا االطار:
مرمل النسػػال ع ػ أس إدريػػس :أف النػػي  رأد ا يػػد رجػػى ػػامت ذس ػ فلػػرب
رمى ه (.)1
على أصبعه قلي كاف معه
مع عال ة رض ا﵁ عنها قال للني  سػب مػ صػفية أتػا كػلا " قػاؿ عػ
الرماة أتا ةعس ق رية فقاؿ " :لقد قل كلمة لو م ج مباا البقر ظت جتػه قالػ م يػ
له إفسافا ،فقاؿ " ما أ أي ي إفسافا مأف مج كلا مكلا (.)2

( )1النسال –الس ال ربد – ديا رق  9506ج  5ص 402
( )2سليماف اأععا أ و داؤد السجستاي االزدل سن أس داؤد ػديا رقػ  4875ػاب ا
الكيبة ج ص – 685دار الف ر
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ممع ػػس م جت ػػه ال ت ػػه ؼتال ػػه تك ػػري د ػػا طعم ػػه أم را ػػه ل ػػدة فتنه ػػا مقبق ػػه( )1فف ػ
اأ اديا ال ريفة اظتتقدمة فرد أف السػل ة ا مفهػوـ النبػوة سػ سػل ة ضػب مةوجيػه راع
رعػػيد ،ػػاأمر أم النه ػ  ،ةسػػتهدؼ إعافػػة الفػػرد علػػى أدارؾ أ الػػه مالعمػػى علػػى ةقوبهػػا
مة ميد اظتواق ال قيقة الو جي أةباعها ا أمجه ف اطه اظتةتلفة.
ماأسػػرة ا االسػػكـ سػ اظتؤسسػػة اأـ الػػو ةنػػتل أفػراد اصتماعػػة مةقويتهػػا ما اصتماعػػة
معلػػوـ أيلػػا أمهيػػة القيػػادة مالسػػل ة مقػػد ف ع ػ اوتمعػػات منػػل القػػدـ علػػى ا تيػػار كبػػري
العاللة مكبري الع رية مالقبيلة ملعػى الرسػوؿ  ا ديثػه ال ػري " :إذا كنػت ثكثػة فػ مرما
أ ػػدك " أف يلف ػ ػ الن ػػر إ أمهي ػػة حتدي ػػد اظتس ػػةوؿ ل ػ ػ ي ػػت التق ػػاك إلي ػػه ا ػػاؿ
اال ػػتكؼ ماأ ػػل رأي ػػه مم ػػورةه ا اخت ػػاذ القػ ػرارات اعتام ػػة ،كم ػػا ةق ػػع علي ػػه ةبع ػػه ػػى
اظت ػػاكى مةػػوفري سػػبله النسػػبة لألسػػرة ماضتفػػاظ عليهػػا مزتايتهػػا ،مالقوامػػة اجػػة ةن يميػػة

()2

مقػػوة ةن يميػػة ضػػا ة مقػػد ف ػ عتػػل اضتاجػػة اظتف ػػر اأمري ػ سػػتيف آر كػػوا قػػالك
(ةنج أكثر اظت كت الو ةواجهها العكقات ال مجية مػ اأدمار اظتتعارضػة الػو يتوقعهػا
كػػى م ػ ال مجػػاف م ػ اآل ػػر ،مالػػو ة ػػوف ا اأسػػاس ةبعػػا ظتػػا ةعلمنػػا منػػل ال ػػكر م ػ
اآل اا) ،فمثك قد يعتقػد الػ مج أف مػ ماجبػات زمجتػه االعتنػاا اضتديقػة ،أف أمػه كافػ

ةق ػػوـ ػػلل  ،أم أف ةعتق ػػد ال مج ػػة أف ذلػ ػ دمر زمجه ػػا أف مال ػػدسا ك ػػاف يق ػػوـ ػػلل ،
مس ػػلا ةتعػػا اظت ػ كت ال ػػكرية ،مل ػ ػػن ة ػػوف اأدمار ػتػػددة كمػػا ا االسػػكـ
ماظترجعية ماضقة فك ادث مثى سل االع االت ا مجود القوامة.
( )1م ػ ف سػػعيد ،مآ ػػرمف ،ف سػػه اظتتقػػن ،عػػرح ريػػاض ال ػػاضتن ،مؤسسػػة الرسػػالة 2001 ،ـ،
ص 267
( )2ستيف آر .كوا ،القيادة اظترة ة على مبادئ ،م تبة جرير2005 ،ـ ،ص 229
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ميقػػوؿ سػػتيف ا إطػػار آ ػػر( :عنػػدما يقػػوـ أ ػػد الوالػػدي تمثيػػى دمر اظتػػدير ،ي ػػوف
است اعته ة لي اأ ناا مبةتل اظتهاـ سػواا دا ػى اظتنػ ؿ أم ارجػه مسػلا يع ػ الوالػد
م يػػدا مػ السػػي رة يػػا يػػتم عػ طريػ اسػػتككؿ طاقػػة ما ػػدة مػ إفتػػاج مةػػات م ػ
اأعياا كما إفه يعل اأطفاؿ اظتسةولية ميدرد على العمى عػ طريػ التوجيػه مػ الوالػد)
مالت افػػى س ػػو طبيعػػة اضتيػػاة ال مجي ػػة ماأس ػرية ،مدمف ةواجػػد عن ػػر االدارة ا اأس ػػرة .ال
ي ػػوف سنػػاؾ اسػػتقرار ا اضتيػػاة اليوميػػة ،فػػك أف مػػة م ال ةقاليػػد ،مي ػػبه ال ػػى متبعػػا م ػ
كثػػرة العمػػى ميلػػوـ اصتميػػع علػػه علػػا ا اأدمار ،فػػإذا مل يسػػت يع الوالػػداف أف ي وفػػا
مػػديري فػػاجقن ،فهمػػا اتاجػػاف إ مسػػتويات عاليػػة م ػ االسػػتقكلية مال ػػعور اأمػػاف
ماالعتمػػاد علػػى الػػلات مإدارة عػػةوف اأسػػرة فػػك ي ػػوف أمػػاـ أف ػراد اأسػػرة سػػود التواصػػى
مالتعامف مالعمى مػع اآل ػري ميسػت يع القػال علػى أمػر اأسػرة أف جيعلهػ يتمتعػوا اظترمفػة
مالػػتفه للمواق ػ االفسػػافية م اجػػات اآل ػري  ،إذا لع ػ اأب أم ال ػ مج الػػدمر القيػػادل
دا ى اأسػرة أ ػدث التكيػري مذلػ عػ طريػ دفػع ؼتػامؼ أفػراد اأسػرة ممسػاعدس علػى
رية التعبري مإعػراكه ا إجيػاد لػوؿ للم ػ كت الػو ةواجػه اأسػرة ميتمثػى دمر القالػد
ا التوجيػػه م ػ ػػكؿ اختػػاذ اأمثلػػة اظتةتلفػػة ،م ػػا اضتماسػػة ا ففػػوس اأطفػػاؿ واس ػ ة
اضت ػ ماالعتػػاـ ،مة ػػوي فري ػ يبػػس العكقػػة ػػن أف ػراد علػػى اال ػياـ اظتتبػػادؿ ،ماالستمػػاـ
مبػػدد التػ ثري الػػلل ادثػػه سػػلا الفريػ يػػا يركػ علػػى النتػػالل ،مةعػػد ةلػ اأدمار الثكثػػة
اظتتدا ل ػػة ،إال مس ػ ػ أدمار اظتن ػػتل ماظت ػ ػدير مالقال ػػد – ع ػػيةاش يوي ػ ػاش للكاي ػػة النس ػػبة للقي ػػاة
ال مجيػة ماأسػرية ،ففػ اظترا ػػى اأم مػ الػ ماج ،جيػ أف يقػػوـ كػك الػ مجن مػ اأدمار
الثكثة مرمبا اتاج اأمر إ اليكيػ علػى أ ػدمها دمف اآل ػري ميفلػى اسػتيف أف ي ػوف
الرجػػى م يػػا إف اأطفػػاؿ ي ػػربمف اسػػتمرار مة يػػد قػػدرا علػػى حتمػػى اظتسػػةولية فسػػت داد
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الت ػػامج أمهي ػػة دمرل اظت ػػدير مالقال ػػد ما النهاي ػػة ي ػػبه دمر القال ػػد س ػػو أسػ ػ اأدمار رتيع ػػا
النسبة للولدي مأجداد(.)1
مب أف فقوؿ أف مهمة الرجى عند إستيف كوا ة ا قها القوامة ا االسكـ.
إذف ف اـ اأسرة ا االسكـ ي يؾ مع الن اـ االدارل اللل يرا ػرباا االدارة كقػى
ظت ػػاكى اأس ػػرة م ػػى للن ع ػػات مة ػػكا عي ػػوب االة الي ػػة ماض ػ راب اظتف ػػاسي ع ػ طبيع ػػة
اأدمار دا ػػى اأس ػػرة ميت ػػا مفه ػػوـ إدارة اأسػ ػػرة عن ػػد س ػػتيف آر .ك ػػوا م ػػع مفه ػػوـ
القوامة إذ يتوفر ا االثنن األ:
 -1اظتودة مالرزتة ن ال مجن مالرأفة م
 -2اال ياـ اظتتبادؿ ن أفراد اأسرة
 -3االلت اـ اظتسةوليات مةقاس اأدمار

اأ ناا

 -4ال ورد معدـ التسل
 -5الي ية على حتمى اظتسةولية التدري على العمى دا ى اأسرة م ارجها
 -6الت افى ماظت اركة
مؾتػػد ف ػػاـ االسػػكـ يتمي ػ و يفػػة اضتمايػػة الػػو مصػػفها االسػػكـ علػػى عػػاة الرجػػى
ل مجته مأطفاله مآ الػه ا االطػار االةػى ظتفهػوـ اأسػرة مسػ ةلػي اجػة ف ريػة ماجتماعيػة
لقهػػا ا﵁ ا كػػى اظتةلوقػػات فنجػػد ا ال يػػور ماضتيوافػػات اظتةتلفػػة الػػلكر ام ػ اأفثػػى
ميرع معها ال كار.
____

( )1ففس اظترجع السا .
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الفصل الثالث :عناصر متاسك األسرة يف اإلسالم
أف التماس ػ ا أ س ػ معافيػػه ممدلوالةػػه يعػػل ػػه ال ػيا  .مة ػرا اأسػػرة مدتاس ػ ها
ع س التف  ،مةعس البا ثة قوة العكقة ػن أفػراد اأسػرة مصػمود اأسػرة مفعاليتهػا جتػا
اظت كت اضتياةية اليومية.
م عػػد أف مت البقػػا ا أسػ اظتقومػػات الػػو ةق ػوـ عليهػػا اأسػػرة مةنبػػس عليهػػا عكقػػات
أفرادسػػا ي ػػت دراسػػة عناصػػر التماس ػ ا سػػلا الف ػػى مذل ػ أمهيػػة سػػلا اظتوض ػػوع إذ أف
اوتم ػػع يق ػػوـ عل ػػى اأس ػػر ،ف ػػإذا كافػ ػ اأس ػػر قوي ػػة ممتماسػ ػ ة ف ػػتل عنه ػػا غتتم ػػع ق ػػول
ممتماس م ه ضمافات اجتماعية الستمرار مدتاس ه م التامج دتاس رتاعة اظتسلمن.
املبخث األول :حتقيق الصعادة واملودة بني أفراد األشرة:
حتقي السعادة ماظتودة ن أفراد اأسرة أمر يسعى اصتميع لتققيقه ليقيا ه ملي وف
سناؾ رضا أسرل ،مةعرؼ السعادة تا ال عور اظتستمر الكب ة مال م فينة ماأراية
مالبهجة مالتعايش مع اآل ري ( ،)1فقد ؾتد سعادة البع ا أشتى الكايات مس رضا ا﵁
 رضا الوالدي  ،مإةباع الرسوؿ ال رً ،مقد ؾتد سعادة البع ا رتع اظتاؿ ماظتلبس
اضتس ماأكى ال ي مغريسا م مللات الدفيا ،ل اظتؤم أ اح ا﵁ له مللات الدفيا
دمف إفراط ،ممعد سعادة اآل رة إةباع منهجه ﭧ ﭨ ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﮊ (الق

ص) ،مالب ر رتيعاش ي يكوف ا

( )1سلود ػتمد عل إ راسي  ،غتلة أمة االسكـ ،م ا ع العملة ،2010 ،ص.118
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اأسرة مالع رية مالولد مرا ة اللس مكرً العيش مال يت ةى ذل إال توافر اضت
فات الرف
ماظتودة مالرف ماال ياـ ن أفراد اأسرة ،للا رغ االسكـ ا التقل
مال ي مالتواصى م س اظتع ر مغريسا م العواط االفسافية النبيلة ،ميستمد أفراد
اأسرة التوجيه مالت جيع على ذل
مصفاةه عليه ال كة مالسكـ:

م آيات القراف ال رً مأ اديا الني ال رً

يقوؿ ةعا ﴿ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ (الفته) .ميقوؿ ةعا ﴿ :ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ﴾

(ف ل

).

مقوله ةعا  :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﮊ (آؿ عمراف).
عػ أس الػػدرداا أف رسػػوؿ ا﵁  قػػاؿ( :م ػ أع ػػى ػػه م ػ الرف ػ فقػػد أع ػػى
ه م اطتري مم رـ ه م الرف فقػد ػرـ ػه مػ اطتػري)( )1مقػد رمد عػ النػي
( ) 1أ رجه اليملل ا سننه ،كتاب الرب مال لة ،اب ما جاا ا الرف  ، ،ديا رق (.)2013
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صػػلى ا﵁ مسػػل أفػػه قػػاؿ( :جبلػ القلػػوب علػ ػ مػ أ سػ إليهػػا م كػ مػ أسػػاا
إليهػا)( )1لػلا فػػإف ةنميػة م ػػاعر اضتػ مالع ػ ماال سػػاس ػاآل ري مػ أسػ اطت ػػالص
الػػو اتاجهػػا االفسػػاف لتت ػػوف عة ػػيته ػ ى أساس ػ  ،م ػ عقػػى مػػد ر مففػػس ػتركػػه،
فالعقى يقوـ ػدمر اظتوجػه اظترعػد لإلفسػاف ،ل ػ اػدد لػه ال ػرؽ الػو ةػؤم لػه السػعادة ا
اضتيػاة ،مالػػنفس ا﵀ركػػة الػػو ةتمثػػى ا طاقػػه مػ العواطػ ماظت ػػاعر ،دتػػد االفسػػاف اضتيويػػة،
لتققي ػ سػػل السػػعادة ،مة ػ ى العاطفػػة مسػػا ه ماسػػعة م ػ ففػػس ال فػػى الناع ػ فػػإذا
أ لسا ى متوازف كاف عة اش سػوياش ا مسػتقبله م ياةػه كلهػا ،ماف أ ػلسا كػري ذلػ

س ػواا ال يػػادة أم النق ػػاف ة ػ ل لديػػه عقػػد ال حتمػػد عقباسػػا ،فال يػػادة جتعلػػه مػػدلكش ال
يقول على حتمػى اظتسػةولية ،مفق ػاتا جيعلػه قاسػياش ال يػر اآل ػري عنيفػاش مػع مػ ولػه،
لػػلل فػػإف البنػػاا العػػاطف لػػه أمهيػػة اصػػة ا نػػاا الػػنفس الب ػرية مة وينهػػا مةعامػػى الفػػرد
مػػع اآل ػري  ،مأمؿ م ػ يبػػدأ سػػلا البنػػاا مهػػا الوالػػدي إذ بػػثكف اظت ػػدر اأساس ػ ماظتنبػػع
اأصػػل الػػلل ينهػػى منػػه ال فػػى سػػل اظت ػػاعر اظت ػػبعة ػػالقي اأسػرية اصػػة كمػػا يقومػػاف
توجيههم ػا ت ػوازف ا ةعاطيػػه مػػع اآل ػري م ػ ولػػه مقػػد أم الرسػػوؿ  سػػلا اصتاف ػ
استماماش كبرياش ،ؽتا يدؿ على أمهية العناية البناا النفسػ مالعػاطف لإلفسػاف ،إذ ػا علػى
مكطفة اأ ناا مالرف د لعلمه اف سلا االستماـ يقول الرما مػا ػن اأ نػاا ماآل ػاا ،ؽتػا
يػػدع دتاس ػ اأسػػرة مب ػ أف فػػلكر ع ػ الوسػػالى الػػو ةقػػول سػػلا التماس ػ مةنم ػ
اصتاف العاطف مالوجداي:

( ) 1أ رجه البيهق ا عع االباف ،كتاب مقار ة أسى الدي ممواد ماف ػاا السػكـ يػنه  ،ػاب
ق ة إ راسي ا اظتعافقة ،ديا رق ( ،)8574دار الف ر ،ريمت ،مقاؿ ا﵀دق (سلا اضتديا
موقوؼ).
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أ .تقبيل األبناء:

إف للقبلة دمراش كبرياش مفعاالش ا حتري م اعر ال فػى معاطفتػه ،كمػا أف عتػا دمراش إجيا يػاش
ا التهدلة م رمعه ،إذ دا ةسػ ففسػه مػ التػوةر مالكلػ ماطتػوؼ ،االضػافة إ أتػا
ةقػػول عكقػػة االرةبػػاط مةوث ػ عكقػػة اضت ػ ػػن ال بػػري مال ػػكري ،مس ػ دليػػى رزتػػة القل ػ
مالف ػؤاد مة كي ػػد عل ػػى ةواض ػػع ال ب ػػري لل ػػكري ،ميق ػػوؿ س ػػيدفا عم ػػر  ينبك ػ للرج ػػى أف
ي ػػوف ا أسلػػه كال ػػي ػ أل ا االفػػس مالب ػػر مسػػهولة اطتلػ ماظتداعبػػة مػػع أمالد ػ فػػإذا
التمس ما عند مجد رجكش ،مؾتد أف سيدفا عمػر  ليعػ ؿ أ ػد عمالػه عػ الواليػة ،أفػه
مجػػد منػػه دلػػيكش ماضػػقاش علػػى قسػػوة قلبػػه جتػػا أمالد  ،فعػ ػتمػػد ػ سػػكـ قػػاؿ :اسػػتعمى
سػػيدفا عمػػر ػ اطت ػػاب  رج ػكش علػػى عمػػى ،ف ػرأد الرجػػى عمػػر يقبػػى صػػبياش لػػه ،فقػػاؿ
الرجى ةقبله مأفػ أميػػر اظتػؤمنن :لػو كنػ أفػا مػا فعلتػه ،قػاؿ عمػر :فمػا ذفػي إف كػاف فػ ع
مػ قلب ػ الرزتػػة! إف ا﵁ ال يػػر مػ عبػػاد إال الرزتػػاا ،مف عػػه مػ عملػػه مقػػاؿ ،أفػ ال
()1
ةر ملػدؾ ف يػ ةػر النػاس (رما ػ أس الػدفيا مالػدينورل معبػد الػرازؽ ا اصتػامع)
مقػػد أ ػػل عمػػر  سػػنة النػػي  .مع ػ عال ػػة رض ػ ا﵁ عنهػػا قال ػ  :قػػدـ فػػاس م ػ
اأعػ ػراب عل ػػى رس ػػوؿ ا﵁  فق ػػالوا أةقبل ػػوف ص ػػبياف ؟ فق ػػاؿ "فع ػ ػ " ق ػػالوا :ل ن ػػا ما﵁
ال فقبػػى ،فقػػاؿ رسػػوؿ ا﵁ ( .أم أمل ػ إف كػػاف ا﵁ ف ػ ع م ػ قلػػو الرزتػػة)( )2ما ػػرج
البةػػارل ممسػػل عػ أس سريػػرة قػػاؿ :قبػػى النػػي  اضتسػػن ػ علػ رضػ ا﵁ عنهمػػا
( ) 1كن العماؿ ،كتاب ا ػر الوالػدي ماأمالد مالبنػات ،ػديا رقػ ( ،)54949مؤسسػة الرسػالة،
ط1401 ،5سػ.
( ) 2أ رجه مسل ا صقيقه ،كتاب الفلالى ،اب ر زتته صلى ا﵁ عليه مسل ال بياف مالعياؿ،
ديا رق (.)2317
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ا س :إف مج ع رة م الولد ما قبلػ مػنه أ ػدا ،فقػاؿ رسػوؿ ا﵁ 
فقاؿ اأقرع
"م ال ير ال ير "(.)1
ب .ال أفة وال حمة باألبناء وحسن صحبتهم:
رمل البةػػارل ع ػ أفػػس قػػاؿ :جػػاات ام ػرأة إ عال ػػة رض ػ ا﵁ عنهػػا ف ع تهػػا
ث ػػكث دتػ ػرات ،ف ع ػ ػ ك ػػى ص ػػي عت ػػا دتػ ػرات ،مأمسػ ػ لنفس ػػها دت ػػرة ،ف ك ػػى ال ػػبياف
التم ػرةن مف ػرا إ أمهمػػا فعمػػدت اأـ إ التمػػرة ف ػػقتها ف ع ػ كػػى صػػي ف ػ دتػػرة
فجاا الني  ف ربةه عال ة ،فقاؿ " :مما يعجب م ذل ؟ لقد رزتهػا ا﵁ رزتتهػا
صبييها"(.)2
إذف رزتػػة اأ نػػاا مالرأفػػة دػ مإعػػعارس اضتػ ماالستمػػاـ مػ أرتػػى مػػا علمػػه الرسػػوؿ
ال ػػرً صػػلوات ا﵁ مسػػكمه عليػػه أصػػقا ه لري ػوا أ نػػااس عليػػه مذلػ لعلمػػه مهيػػة ذل ػ
اأدب الرفي ػػع ا إكسػ ػػاب اأ ن ػػاا ػ ػ الوال ػػدي م ػ ػػرس دم ػػا ،مقػ ػػد أثبت ػ ػ الدراسػ ػػات
مالبق ػػوث أف االستم ػػاـ ماظت ػػا بة لأل ن ػػاا ة ػػؤدل إ النم ػػو العقل ػ مارةف ػػاع فس ػػبة ال ػػلكاا
لػػدد اأطفػػاؿ .فقػػد درس "كػوس " م" ػػوز" عكقػػة سػػلوؾ الرعايػػة الوالديػة ػػالنمو اظتعػػرا
عند ال فى ،مقد مجػدا أف اآل ػاا يقلػوف مقتػاش أطػوؿ مػع ال فػى الػلل ي ػكى مركػ ال فػى
اأمؿ ،مأف سػػلا ال فػػى ا ػػى علػػى فسػػبة ذكػػاا أعلػػى م ػ قيػػة ا وةػػه ،ماف سػػل الرعايػػة
الوالديػػة الػػو يتمتػػع دػػا ال فػػى ،قػػد ة ػػوف ػػن العوامػػى الػػو ةق ػ مراا دتي ػ اأداا العقل ػ
( ) 1أ رجػػه البةػػارل ا صػػقيقه ،كتػػاب اأدب ،ػػاب رزتػػة الولػػد مةقبيلػػه ممعافقتػػه ،ػػديا رق ػ
(.)5997
( ) 2أ رجه اضتاك ا اظتستدرؾ على ال قيقن ،كتاب الرب مال لة ،اب مػا جػاا مػ ػديا عبػد
ا﵁ عمرم ،ديا رق ( ،)7349مقاؿ اللسي صقيه ،دار ال ت العلمية ،ريمت (ط)1
1411سػ.
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لديػ ػػه ،ميلػ ػػي (الفػ ػػرد ادلػ ػػر) أفػ ػػه ي ػ ػػوف أكثػ ػػر مػ ػػيكش إ التمس ػ ػ ػ ػػالقي ماالجتاسػ ػػات
ماأسالي السلوكية ،الو يتبناسا اآل اا مذل أفه ا ػى غالبػاش علػى ةػدعي لف ػ يعتمػد
على اظتوافقة ماالستقساف م اآل اا معلى ردمد أفعاعت االجيا ية(.)1
إذف اضتػ اأ ػول الي ػول سػو سػبيى اأ نػاا إ النلػوج االجتمػاع السػلي مالنلػل
النفس ػ االففعػػامج الس ػػول ،الػػلل ة هػػر آث ػػار اجيا يػػة ماض ػػقة ا النم ػػو العقل ػ مم ػػاسر
التف ري ال قيه عقكفية مموضوعية.
ج .تقديم الهدايا:
اعتػػدايا م ايػػا ا﵀بػػة م ريػػد اظتػػودة مسػػبيى الت ػ ثر ع ػ أس سريػػرة  –ع ػ النػػي " 
ػػادما حتػػا وا"( )2فػػالقلوب غتبولػػة علػػى ػتبػػة م ػ أكرمهػػا الع ػػاا مآثرسػػا ػػه مةفلػػى عليهػػا
البلؿ ماالسػداا ،كمػا حتمػى اعتديػة رسػالة ػ ب نهػا أف ،حتمػى معهػا كثػرياش مػ الرسػالى

الي ويػػة إذا عثهػػا اظتػػرس م ػػفوعة ن ػػيقة أم زتلهػػا رسػػالة ةر ويػػة أم قيمػػه لػػارية مقػػد
مرد ا القرآف ال رً ما يدؿ على إف اعتدية حتمى رسػالة أم مؤعػراش لػرد فعػى معػن ،مكمػا
أتا حتمى رسالة ظتسػتقبى اعتديػة فهػ حتمػى رسػالة أيلػاش ةػدؿ علػى القبػوؿ مالرضػا عػ مػ

يهػػدل ا الػػة قبوعتػػا مالسػػعادة دػػا ممرد ذل ػ علػػى لسػػاف اظتل ػػة لقػػيس ا قولػػه ةعػػامج:

ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ (النمى).

( )1عػػكا الػػدي كفػػاض – أثػػر اليةي ػ الػػوالدل كػػنم م ػ أ ػػاط التػػدعي اللف ػ – وليػػة ل ليػػة
الي ية – جامعة ق ر – العدد اطتامس 1987ـ – ص.399
( ) 2أ رجػػه أزتػػد ا مسػػند  ،ا مسػػند أ ػػو سريػػرة (رض ػ ا﵁ عنػػه) ،ػػديا رق ػ ( ،)9250ج،5
ص.141
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د .المالطفة وإدخال الس ور:

ةعد اأسرة اصتماعة اأملية الو ةوفر لل فى اكرب قدر م اضتناف مالع  ،معلى
ذل يتوق قدر كبري م الت امى االففعامج مالعاطف عند أفراد اأسرة ،إذ يتوق

التماس مةبادؿ العواط ينه على مبلغ ما يتوفر عت م إعباع لرغبا اظتتعددة م
عتو ٍ
ممىا أمقات الفراغ مةرميه ع النفس إ ذ أف النفوس دتى ،مم السنة اليميه ع
النفس ساعة عد ساعة ،ميك ع أف سلا االعباع ال يتوق عند اأطفاؿ فق  ،ذل
أف ال بار جيدمف مسرة ا مداعبة اأطفاؿ ماللع معه ماالستمتاع الد وؿ إ
عاظته الربلا مففوسه ال اسرة عيداش ع متاع اضتياة مكبدسا ،كما أف اأ وة فيما
ينه اسوف التواصى ماظتسافدة فيما ينه مفقاش لتبادؿ اظت اعر( )1مقلاا اأمقات
اصتميلة ةلكرس اظت اركة مةقول التواصى ينه ا مستقبى يا  .كما أف مداعبة
اأسى اظتباح مإد اؿ السرمر عليه  ،فسقة ا عريعة االسكـ الستمامها سعادة اظترا
ا الدفيا ماآل رة ،يقوؿ ةعا  :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﮊ (الق

ص) ،مع أىب سريرة رض ا﵁ عنة قاؿ( :كاف رسوؿ ا﵁ صل ا﵁

علية مسل  :ليدلع لسافه للقس ا على ،فريد ال ي زترة لسافه فيبهش)( )2كما أفه
صلى ا﵁ علية مسل سا ػ السيدة عال ة ا غ مةن م غ ماةه ،مقوله عتا تل أفه

( )1السيد عبد العاط مآ رمف – االسرة ماوتمع – دار اظتعرفة اصتامعية – 2002ـ – ص.13
( )2أ رج ػػه البك ػػول ا ع ػػرح الس ػػنة ،كت ػػاب االس ػػتةلاف ،ػػاب اظت ػػلاح ،ػػديا رقػ ػ ( ،)3603دار
اظت ت االسكم  ،دم  ،ط1403 ،2سػ .دش مبعل :أعجبه ال ا ف سرع إليه مةنامله.
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سػبقها عد أف سبقته( ،)1فهو صل ا﵁ علية مسل ارج للقرب مال ينسى مداعبة أسله
ؽتا يدؿ على أمهية ذل لل رفن ،كما ثب عنه أفه كاف يرسى البنات اصتوارد ليلعنب
معها ا يته صل ا﵁ عليه مسل ( ،)2مقال أـ اظتؤمنن عال ة رض ا﵁ عنها :شتع
أصوات أفاس م اضتب ة يلعبوف ا يوـ عاعوراا ،فقاؿ مج رسوؿ ا﵁  أحتبن أف ةرل
لعبه قال  :قل فع ف رسػى إليه فجااما مقاؿ رسوؿ ا﵁ صل ا﵁ عليه مسل ن
البا ن فوضع كفه على الباب ممد يد  ،ممضع ذقس على يد  ،مجعلوا يلعبوف مأف ر،
مجعى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ علية مسل يقوؿ :سب  ،مأقوؿ :أس مرةن أم ثكث،

مث قاؿ :يا عال ة سب فقل فع  ،ف عار إليه فاف رفوا( )3فقاؿ الرسوؿ :
(أكمى اظتؤمنن إبافاش أ سنه لقاش مأل فه سله)( )4مم سل اأ اديا فرل كي
أف االسكـ يدعو إ اظتكطفة ماظت اح( )5القال على االعتداؿ مم أرفع النماذج العملية
ا السنة ما مرد ع عال ة ا لع اأ باش ماظتسا قة مغريسا كثري ،ؽتا يؤكد أمهية
اظتكطفة ماظتداعبة مدمرسا ا اثراا رمح اظت اركة مةقوية العكقات ن أفراد اأسرة ،ؽتا
( )1أ رجه أ و داؤمد ا سننه ،كتاب اصتهاد ،ػاب ا السػب علػى الرجػى ،ػديا رقػ (،)2578
اظت تبة الع رية ،صيدا.
()2عبد الل ي سن فرج – العكقة الكية دا ى اأسرة – مرجع سا – ص.76
( ) 3أ رجػه البةػارل ا صػقيقه ،كتػاب الن ػػاح ،ػاب ف ػرة اظتػرأة إ اصتػػيش مؿتػوس مػ غػري ريبػػة،
ديا رق ()5236
( )4أ رجػػه اليمػػلل ا سػػننه ،كتػػاب االبػػاف ،ػػاب مػػا جػػاا ا اسػػت ماؿ االبػػاف مزيادةػػه مفق ػػافه،
ديا رق (.)2612
( )5ػتمػػد الس ػػيد يوس ػ – م ػػنهل القػػرآف ال ػػرً ا اص ػػكح اوتم ػػع – دار الس ػػكـ – 2002ـ -
ص.356
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يؤدل إ دتاس اأسرة ماستمرارسا ،مسعادة أفرادسا وجودس معاش ممقدر
إد اؿ السرمر على عله البع .

على

املبخث الثاني :الشورى وحل املشكالت واألزمات بني أفراد األشرة:
أولا :الشررىر  :ال ػػورد أم الت ػػامر س ػ ارفػػع القػػي الػػو ةتبناسػػا ال ػػعوب عل ػ مػػر

الت ػػاري  ،ملألس ػػرة دمر كب ػػري مأساسػ ػ ا إرس ػػاا لػ ػ ال ػػورد ،الف اأس ػػرة سػ ػ اص ػػكر
م دات ة وي اصتماعة ،إذ يتلق فيها االفساف التوجيهات اأم لكلت اـ اظتثُػى العليػا ا

ال اعػػة ،ماالفلػػباط ،مالتعامػػى ضػػم رتاع ػػة ،ة ػػؤدد فيه ػػا الواجب ػػات ميس ػػودسا التس ػػامه
مالتعامف مالت امر ،فين على كػى ذلػ  ،ميتوقػع مػ اأسػرة الراعػدة أف دت ػ طفلهػا مػ
إ ػػداا آرالػػه ،مة ػػجيعه علػ ذلػ  ،مةقا ػػى آراا اضتسػػنة ػػالقبوؿ ماالستقسػػاف ،مةتػػيه لػػه
ؽتارسة ال ورد اكراش منل سنواةه اأم  ،مة يد لػه ا سػل الفػرص كلمػا ةقػدـ ا السػ  ،مث
ةلاعفها قدر ملقوظ كؿ سنوات اظتراسقة ،يا يتنامى ميله لكسػتقكؿ ال ة ػ ،
مةعػػود مػػع ذل ػ حتمػػى فتػػالل قراراةػػه اطتاصػػة ،مةسػػاعد علػػى ة ػػقيه أ الػػه رف ػ مػػع
إع اله اضت ا اال تجػاج اظتهػلب علػ مػا يػرا ػ ش ا قػرارات اأسػرة( ،)1معنػدما ي ػرب
أكثر ب م امرةه ا كى مػا ي ػله أف ي ػامر فيػه لتعويػد مةدريبػه للقيػاـ ػدمر كإفسػاف
فاضػػل للقيػػاـ ػػدمر محتمػػى مسػػةولياةه فػػيم است ػػارةه ا قلػػايا ال ػ ماج أم ال ػػكؽ أم
البيػػع أم ال ػراا مغػػري م ػ عػػةوف اأسػػرة( )2مس ػػلا ةػػتم اأسػػرة م ػ ةػػدري أعلػػالها

( )1ػتم ػػد مقي ػػع ا﵁ أزت ػػد – ال ػػورد ممع ػػامدة ا ػراج اأم ػػة – دار ال ت ػ الق ري ػػة – 2007ـ –
ص.153
( )2نػػاف ع يػػة ال ػػورل اصتهػػس – الػػدمر الي ػػول ا ةن ػػةة الفتػػاة اظتسػػلمة ا مر لػػة اظتراسقػػة  -دار
ال ت اظت رية – 2008ـ – ص.158
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عل ػ ػػى ال ػ ػ ػػورد من ػ ػػل ال ػ ػ ػػكر ،مةعػ ػ ػػودس عل ػ ػػى مػ ػ ػػنهل االس ػ ػػتقكؿ مالنلػ ػ ػػل ال ة ػ ػ ػ
ماالجتم ػ ػػاع مالسياسػ ػ ػ  ،م ػ ػػلل ة ػ ػػؤدل دم ػ ػػة كب ػ ػػرية ،أفرادس ػ ػػا مللجماع ػ ػػة مللثقاف ػ ػػة
السياسية ك ى ،مالغرم فاأسرة ا الرؤية االسكمية إ ا س وذج م ػكر للجماعػة ،ةقػاـ
القوامػػة فيهػػا لإلمامػػة أم اطتكفػػة علػػى مسػػتود الدملػػة ،محت مهػػا ال ػريعة مةػػدار ال ػػورد
مي به عقد ال ماج فيها عقد البيعة ،ميت اللجوا عند الن اع إ اآلليات ففسػها ،الػو يلجػ
إليها ا ى الن اع على مستود اأمة ،أل ال له مالت امر مالتق ي (.)1
فػػإذا اةبع ػ اأسػػرة ف ػػاـ االسػػكـ الػػلل ػػه م م ػوا فيهػػا اآلليػػات الػػو مضػػقها
ال رع ا ة سػيس اأسػرة مقيامهػا مةعامػى أفرادسػا مػع علػه الػبع فػإف اأسػرة سػت وف
راعػػدة ةػػرس أف ػراداش صػػاضتن أسػػر مأمػػته  ،معلػػى سػػلا ال ػػعيد فقػػد أثبت ػ الدراسػػات
االجتماعية السياسية اظتسقية أف اضتياة اأسرية الو يسودسا التسامه مالت ػامر سػ اضتيػاة
اظت دمدة ر اط اليا مالود ماالسػتقرار ،ممػ سػل الدراسػات علػى سػبيى اظتثػاؿ مػا ذكػر
ػتمػ ػػد مقيػ ػػع ا﵁ ع ػ ػ االسػ ػػت كع العلم ػ ػ اظتوسػ ػػع ،الػ ػػلل أج ػ ػرا عاظتػ ػػا السياسػ ػػة اظتقارفػ ػػة
(جربالي ػػى آظتوف ػػد) (مس ػػيدل فريي ػػا) ا ست ػػس دمؿ مكافػ ػ مػ ػ ض ػػم فتالج ػػه ال ػػربد أف
اأغلبيػػة السػػا قة م ػ الػػلي ذكػػرما أت ػ كػػافوا يسػػهموف ا صػػنع ق ػرارات اأسػػرة ميػػؤثرمف
فيهػػا مس ػ أطفػػاؿ ،يعتقػػدمف اليػػوـ أت ػ يسػػهموف كث ػرياش ا الت ػ ثري علػػى ق ػرارات اضت ومػػات
الػػو ينتمػػوف إليهػػا ،معلػػى ع ػػس ذل ػ م ػ مل ب ن ػوا ا صػػنع ق ػرارات أسػػرس الػػو ف ػ ما
فيهػػا عػػبوا عل ػ ضػػع ال ة ػػية ،مس ػ اؿ ال ػرأل ،مالػػيدد ا اظت ػػاركة ا ال ػػةوف الع ػػامة،
لػلا فػإف اأسػػرة معنيػة االستمػاـ ال ػػورد ل ػ دتػػد اوتمػع ػ فراد يسػػهموا ا إجيػاد غتتمػػع

( )1ػتمد مقيع ا﵁ – مرجع سا – ص.154
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عػػورل قيق ػ مذل ػ اتػػاج إ ا ت ػػار أسػػالي ةر وي ػػة ،ةعل ػ ال ػػنشا الس ػػلوؾ ال ػػورد
()1
السول
ثانيا :حل المشكالت واألزمات:
ب ػ ػ ةعريػ ػ اظت ػ ػ لة االجتماعي ػػة ،ات ػػا موقػ ػ يت لػ ػ معاصت ػػة إص ػػك ية ،مس ػػلا
اظتوقػ ػ فت ػػاج ال ػػرمؼ البيةي ػػة االجتماعي ػػة ال ػػو يعي ػػها اأفػ ػراد س ػ ػواا دا ػػى اأس ػػرة أم
اصتماعػػة ،مسػػلا اظتوق ػ يت ل ػ جتميػػع اصتهػػود مالوسػػالى ظتواجهتػػه محتسػػينه ،مل ػ ةػػؤدل
اأسػػرة دمرسػػا مم الفهػػا فػػااة جي ػ فه ػ العمليػػات الػػو ةولػػد م ػػاكى اأسػػرة مةسػػب
الت ػػوةر أم الل ػػك أم اأزم ػػات أم غريس ػػا ؽت ػػا ي ػػؤدل إ ا ػػتكؿ ف ػػاـ اأس ػػرة مدتاسػ ػ ها،
مب ة ني اظت اكى اأسرية على النقو التامج:
 .1المشاكل واألزمات الصحية :مسل ةعترب م اظت اكى الو ختػرج عػ إرادة أفػراد
اأسرة مثى العاسػات اصتسػدية أم العقليػة أم النفسػية أ ػد الػ مجن أم أ ػد أفػراد اأسػرة
مسنا حتتاج اأسرة ظتراعاة الفػرد اظت ػاب ما توالػه مإع الػه الػدع النفسػ ماظتعنػول ميعتمػد
ذل على صرب مإباف أفراد اأسرة معكقته ا﵁ مةرا ه محتا به .
 .2المشاكل واألزمات القتصادية :مسل ةتمثى ا ضع اظتوارد أم عػدـ ال فػااة
ا إدارة اظتاؿ أم فقداف العالى عػ طريػ الوفػاة أم اظتػرض ،أم اأزمػات االقت ػادية ال ارلػة
كفقػداف الو يفػة ؽتػا اتػػاج ل فػااة عاليػة ا أداا اأسػرة مة ػري عػةوتا مسػد العجػ ؽتػػا
اتاج لتماس قول ن أفراد اأسرة مةسةري كى إم افيا

لتجامزسا.

 .3ثالثرا :المشرراكل واألزمررات العتماعيررة :معػػاد شة مػػا ة ػػوف مثػػى سػػل اظت ػ كت

فتيج ػػة ل ػراع اأدمار دا ػػى اأس ػػرة س ػػب ع ػػدـ فه ػ ك ػػى ف ػػرد ل ػػدمر دا ػػى اأس ػػرة أم
( )1ػتمد مقيع ا﵁ – ففس اظترجع السا – ص.160-157
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ا ػػتكؼ العػػادات مالتقاليػػد النسػػبة لل ػ مجن ،كمػػا أتػػا ةتولػػد أيل ػاش فتيجػػة للي يػػة اطتاطةػػة
الػو ةػؤدل إ اظتعاملػػة السػيةة أم دتػػرد اأ نػاا علػى سػػل ة اآل ػاا أم االؿترافػػات اطتلقيػة الػػو
ةقود اأسرة أ يافاش إ أزمات اجتماعية ؼتتلقة.
 .4المشرراكل واألزمررات النفسررية :دتػػر ػ فراد اأسػػرة م ػػاكى طبيعيػػة فتيجػػة لتفاعػػى

أفػراد اأسػػرة معػاش ؽتػػا يػػؤدل أ يافػاش لل ػػعور عػػدـ اأمػػاف م التػػامج عػػدـ الثقػػة مال ػرا ة ػػن
أفراد اأسرة فتقى االض را ات ماظت ا نات ػتى اضتور البناا ماضتميميػة ،كمػا ةػؤدل أيلػاش

اظتعاملة غري العادلػة إ الكػرية مالبكلػاا ػن اأ نػاا معػدـ ةقبػى اآل ػر ،كمػا حتػدث أ يافػاش
أزمػات مم ػػاكى دا ػػى اأسػػرة سػػب عػػدـ الرضػػا عػ اضتيػػاة اأسػرية لعػػدـ حتقػ أسػػداؼ
أفراد اأسرة معدـ إعباع اجا النفسية مالفسيولوجية.
مسنػػا ال ػػد مػ ةلػػافر جهػػود أفػراد اأسػػرة مةسػػةري إم افػػات أفرادسػػا اظتاديػػة ماظتعنويػػة
مالعاطفيػ ػػة للتكل ػ ػ علػ ػػى اظت ػ ػ كت الػ ػػو ةواجػ ػػه اأسػ ػػرة أف االمهػ ػػاؿ يػ ػػؤدل إ ةفػ ػػاق
اظت ػ كت محتوعتػػا إ أزمػػات كمػػا أف اظتواق ػ اظتة يػػة ة ػػي العكقػػات اأس ػرية اللػػرر
اأمر اللل يعرض استقرار اأسرة للة ر مب ػ ةوضػيه عػ اطت ػوات البسػي ة ماعتامػة
ا ى اظت كت دا ى اأسرة كما يل :
أ .مع فة الشخصية :ع

اظت اكى يوجد فيها طػرؼ آ ػر أم أطػراؼ أ ػرد ،مثػى

ال ػ مج مزمجتػػه أم اال ػ أم اال نػػة أم اأخ أم اأ ػ  ،لػػلا جي ػ معرفػػة عة ػػية ال ػػرؼ
اآل ػػر ا اظت ػ لة أف ذل ػ مه ػ ج ػػداش ا ػػى اظت ػ لة ماخت ػػاذ الق ػرار اظتناس ػ ف ػػبع

الناس م اجػ ال ة ػية ،ماآل ػر ع ػوؼ م نػوف مالثالػا ينػدـ ميتػوب إ رعػد سػريعاش،
مالرا ػػع إذا ُ ػػوؼ ػػا﵁  خيػػاؼ مس ػػلا مقػػد ين ل ػ اضتػػى م ػ معرفػػة اظت ػد ى ال ػػقيه
ل ة يته.
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ب .المكاش ررفة :ميع ػػل د ػػا مناق ػػة اظت ػ ػ لة ماظت ػػار ة ا ط ػػرح اظت ػ ػ لة مةوض ػػيه

أسػػبادا ماآلثػػار اظتيةبػػة عليهػػا مذلػ مب اعػػفة ال ػػرؼ اظتعػػس سػػلوب رقي ػ  ،مقػػد يتةللهػػا
لػػوـ أم عتػػاب علػػى اطت ػ الػػلل مقػػع مػ ال ػػرؼ اظتة ػ مل ػ ةػػت اظت اعػػفة مبوضػػوعية
ميت ا تواا اظت لة معكج أسػبادا ا جػو يسػود الػود ماال ػياـ عيػداش عػ التػوةرات ،ال
د م ةوفر غتموعة م العناصر مس :
 ا تيار الوق اظتناس للم اعفة مع ال را ة مالوضوح. ةو اضتالة اظت اجية اظتعتدلة رف ملن. االلت اـ اللوا ال رعية ا ى اظت كت.ج .الم اععررة :أف يراجػػع كػػى فػػرد ففسػػه ميبقػػا ع ػ أسػػباب اظت ػ لة ا ففسػػه أم
ػتاملػػة معرفػػة أسػػباب ة ػػرؼ ال ػػرؼ اآل ػػر ظتعرفػػة أسػػباب السػػلوؾ اظتعػػن اصػػة ا الػػة
االمه ػػاؿ أم القس ػػوة أم ال لػ ػ أم االس ػػااة ال ػػو ة ػػؤدل إ م ػػاكى س ػػلوكية د ػػى اأس ػػرة
مي وف السب اظتعاملة أم اصتو اأسرل اظتوجػود ،كمػا جيػ أف يراجػع كػى طػرؼ ففسػه ا
أداا ما عليه م ماجبات قبى أف ي ال قوقه(.)1
د .االسيضػػاا :مذلػ

االعتػػلار لل ػػرؼ الػػلل مت التق ػػري ا قػػه أم االسػػااة إليػػه،

ماالعياؼ له اطت مب أف يت ذل سما ة مطيػ ػاطر ،معنػدما يسػود مثػى سػلا
اصتػو دا ػػى اأسػػرة ميراعػػى كػػى طػػرؼ م ػاعر ال ػػرؼ اآل ػػر ميقػػدر ماػػرص علػػى ةرضػػيته
مرا ةففسػػه ين ػ اأ نػػاا ا جػػو أسػػرل معػػاا مي يػػد ة ػرا اأسػػرة مدتاس ػ ها ،كمػػا يسػػود
التسػػامه عنػػد قبػػوؿ االعتػػلار مقػػد ي يػػد سػػلا االمػػر مػ قػػود ال ػيا دا ػػى اأسػػرة مجيعػػى
مسػػبى التق ػػن ،دار التوزيػػع مالن ػػر
( )1أكػػرـ رضػػا – قواعػػد ة ػػوي البي ػ اظتسػػل – أسػػس البنػػاا ُ
االسكمية – 2004ـ – ص.479
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عكقات أفراد اأسػرة أكثػر زتيميػة مثقػة .أف عػدـ التسػامه ي يػد اصتفػوة ميباعػد ػن أفػراد
اأسرة فينتل ع اأسرة افرادغري صاضتن للجماعة.
حل المشكالت واألزمات يزيد تماس األس ة:
قػػد اسػػت االسػػكـ اأسػػرة استمامػاش ع يمػاش مكمػػا جعػػى عتػػا عػػرمط قيػػاـ معػػرعة ا تيػػار
م بػػة مزماج ،عػػرع مػ اأ ػػاـ مػػا اػػافع علػػى قالهػػا مدتاسػ ها ماسػػتقرارسا ؽتػػا اػػافع
عل ػػى كرام ػػة أفرادس ػػا م ق ػػوقه ف م ػػا س ػػب ا اضتق ػػوؽ مالواجب ػػات ػػن ػ ال ػ مج م ػ
ال مجػػة مماجبػػات كػ ٍػى منهػػا كػػلل مضػػه االسػػكـ أسػػس ػػى اظت ػ كت ماطتكفػػات الػػو
حتدث دا ى اأسرة مجعى اضتلوؿ متدرجػة مػ الػوعع مث اعتجػر مأ ػرياش اللػرب غػري اظتػربح
مغ ػػري اظت ػػؤذل مث مج ػػه إ إد ػػاؿ اضت م ػػاا مالعق ػػكا ا إجي ػػاد اضتل ػػوؿ مػ ػ ذمل ال ف ػػااة
ماأماف ػػة م ػػدد أف ي وف ػػا مػ ػ أس ػػى الػ ػ مجن فا ػ ػاش عل ػػى أٍسػ ػرار اأسػ ػػرة مة ػػوفرياش لف ػػرص

النج ػ ػ ػ ػ ػػاح ،ﭧ ﭨ ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ (النساا).
مجعى ا ٍالسكـ ال ورد ن أفراد اأسػرة سػ أسػاس ػى اظت ػ كت (مأمػرس عػورد
ينه ) مأ اـ اأسرة كثرية جداش ا اؿ الن اع أم اال ػتكؼ فمنهػا الرضػاع (فػإف ةعاسػرا
فسيضػػع لػػه أ ػػرد) مل ػ اأسػػاس ا ذل ػ كلػػه أف ي ػػوف رف ػ ممػػودة ممراعػػاة الع ػػرة
(مال ةنسوا الفلى ين ).
ذل أمهية ى اظت كت ك ال ةياك مةؤدل إ ة دع اأسرة مةف ها
م التامج ضياع اأ ناا .مةرد البا ثة اف على اأسرة أف ةتبع أسالي اضتوار ماظت اركة
مال ورد ن أفراد اأسرة ضتى اظت كت مإذا ةعلر على اأسرة اضتى ال رج م
ال يُ اب أفراد اأسرة اال باط
االستعافة لمل اطتربة مال فااة أم التة ص
مةتقوؿ اظت كت إ أزمات مذل (يهدؼ إعادة التوازف لألسرة ع طري مساعد ا
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على أداا م الفها اظتةتلفة

ورة إجيا ية)

()1

مسلا يقا له التق ي ا اصتماعة ﭧ

ﭨ ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴾

(اضتجرات.)9 :

املبخث الثالث :العالقات والتواصل بني أفراد األشرة:
لقد اعتل االسكـ التواصى مالػيا ػن أفػراد اأسػرة فػاست اعػة الوالػدي  ،ماسػت
ػػرب الوالػػدي  ،مدعػػا لرزتػػة ال ػػكري ممواصػػلة اأسػػى ،ماالعتنػػاا اظتسػػنن مإالفػػة القػػوؿ عت ػ
ماالعتناا د  ،ؽتا يدؿ على أمهية التواصى ماضتميمية ن أفراد سػل اصتماعػة ال ػكرية ،الػو
دتثػػى اللبنػػة اأساسػػية لبن ػػاا رتاعػػة اظتسػػلمن ،مكػػلل مي ػ علم ػػاا االجتم ػػاع مالي يػػة ػػن
اصتماعػػات ال ػػكرية الػػو ةوجػػد ػػن أعلػػالها عكقػػات عة ػػية زتيمػػة ،م ػػن اصتماعػػات
ال بػػرية الػػو ال ةت ػوافر ػػن أعلػػالها مثػػى سػػل العكقػػات ال ة ػػية اضتميمػػة ،مقػػد اد ػػى
(عال سػورث كػود 1964 – 1929ـ) م ػ له اصتماعػة اأمليػة ،لي ػري ػه إ اصتماعػة
ال ػػو ي ػػوف ػػن أفرادس ػػا عكق ػػات ةت ػ ػ ال ػػدؼا ماظت ػػودة مال ػػرما ال ة ػػية الوثيق ػػة،
مأطل (كومج) على سل اصتماعػة اسػ لػافة ال بيعػة الب ػرية ،مرأد فيهػا اظت ػدر اأمؿ
معػػبه ال ام ػػى لإل س ػػاس الو ػػدة االجتماعي ػػة ،ماأس ػػرة س ػ أمؿ رتاع ػػة أملي ػػة ا ي ػػاة
االفس ػػاف ،ةس ػػتقبله الي ي ػ ػ ماضت ػ ػ مالع ػ ػ  ،مبي س ػػا اع ػ ػياؾ أعل ػػالها ا اأس ػػداؼ
مف ر للقياة مكفا ه م اجى حتقي آماؿ م يكة ،مف شر لرا ة الر الػو ػن أفػراد
( )1ػتمػػد سػػكمة ػتمػػد غبػػارل – اطتدمػػة االجتماعيػػة مرعايػػة اأسػػرة – عػػركة م تباةع ػػاظ للن ػػر
مالتوزيع – 1983ـ – ص.47
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اأسػػرة فػػاف كػػى علػػو م ػ أعلػػالها جيػػد ففسػػه معني ػاش سػػعادة اأعلػػاا اآل ػري (ة ػػرد
اظت ػػؤمنن ا ةػ ػرازته مةػ ػوادس مةع ػػاطفه كمث ػػى اصتس ػػد الوا ػػد ،إذا اع ػػت ى من ػػه عل ػػو
ةداعى له سالر اصتسد السهر ماضتمى)( ،)1فم غري اأسى مالوالػدي يفعػى ذلػ ؟  ،كمػا
أف اال ساس االفتمػاا لألسػرة غايػة ،مين ػر للعكقػة ػن أفرادسػا كقيمػة ا ػد ذا ػا ،مال
ين ػػر عتػػا كوسػػيلة لتققي ػ أسػػداؼ أ ػػرد ،ماف السػػلوؾ الػػلل يقػػوـ ػػه كػػى علػػو ي ػػوف
م قوفاش العواط  ،مجيد كى علػو متعػة ا القيػاـ ػه ،كمػا أف التواصػى ػن أفػراد اأسػرة
مالتفاعػػى اليػػوم مم ػػاركة اضتيػػاة جيعػػى العكقػػة ػػن أف ػراد اأسػػرة عكقػػة مباعػػرة ،مي ػػوف
التفاعى فيها ةلقالياش ماس كػى علػو ك فػه اأسػرة كلهػا ،ملػيس غتػرد علػو فيهػا ،ؽتػا يؤكػد
عمػ ػ مثػ ػراا العكق ػػات دا ػػى اأس ػػرة ،مق ػػد أك ػػد (ك ػػومج) فق ػػة سام ػػة مسػ ػ أف ال بيع ػػة
االفسافية ليس غترد ع ا منف ى دا ى كى فرد ،مإ ا ع ا ينمو ميت ور دا ػى اأسػرة
"اصتماعات اأملية" كؿ عكقات اظتباعرة(.)2

أ .أهمية العالقات األس ية:

إف العكقػػات اأس ػرية الػػو ةػػر أف ػراد اأسػػرة بعلػػه الػػبع

س ػواا أكاف ػ عكقػػة

اآل ػػاا اأ نػػاا أـ عكقػػة اأُ ػػوة ػػن اأ نػػاا مػ أسػ عناصػػر دتاسػ اأسػػرة مقػػوة ةرا هػػا
ماسػػتمرارسا مالعكقػػات اأس ػرية الػػو ال ة ػػبع اال تياجػػات ال ة ػػية صتميػػع أفرادسػػا م ػ
اظتم ػ أف ةػػؤدل إ اال بػػاط مالػػوس مالي ػ س مال ػػكؽ ،فاأسػػرة ال بيعيػػة ػػفة اصػػة
االعباعات اضتميمية مالدالمة للعكقات ال ة ية اظتتبادلػة ،الػو ةتميػ ػالود
دتيى إ
( ) 1أ رجه البةارل ا صقيقه ،كتاب اأدب ،اب رزتة الناس مالبهال  ،ديا رق (.)6011
( )2ي ػ س ػػس – الي ا ػػا ماركسػػوف – ةعري ػ م ػ فى ال ػػعبيس – عل ػ االجتم ػػاع – دار اظت ػري
للن ر 1989 -ـ  -ص.160
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مالعم ػ مال ػػموؿ ا ػت ػػي اأس ػػرة ا مقا ػػى االع ػػباعات اصت لي ػػة ال ػػو حتققه ػػا العكق ػػات
ارج اأسرة(.)1
مكما ي عر الفػرد بػه لوالديػه مإ وةػه ،فافػه ي ػعر ػبه لػه مع فهػ م نػات عليػه،
ماستمػامه ػه مرعػػايته لػه ،مسػلا اصتػػو اظت ػبع اضتػ اظتتبػادؿ ػن أفػراد اأسػرة معكقػػته
اضتميمػػة عامػػى سػػاـ ا ةػرا اأسػػرة مدتاس ػ ها كمػػا افػػه جيعػػى الفػػرد ػتبػاش للنػػاس رتيع ػاش ؽتػػا
يساعد على مد يد العوف ماظتساعدة ظت اتاج م أفراد اأسػرة ماصتماعػة ؽتػا يعػ ز افتمالػه
أسرةه مغتتمعه ،في به علواش فافعاش ممفيػداش للجميػع ،مإف مػ عػ ف ذلػ أف جيعلػه ي ػعر

الرضا م ففسه ؽتا جيعله سعيداش.
ب .العالقة بين الىالدين:

ةعػػد اأسػػرة موطنػاش لعكقػػات إفسػػافية متعػػددة ممتنوعػػة ةقػػوـ ػػن اأـ ماأب ماأ نػػاا،

ميُعػ ػػد الوالػ ػػدي اظت ػ ػػدر اأمؿ لت ػ ػ يى قػ ػػي اأ نػ ػػاا ،مؽتػ ػػا جتػ ػػدر االعػ ػػارة إليػ ػػه أف ةل ػ ػ
العكقات مالقي ال ةن على ؿتو عفول ،مإ ا ةت ثر عم اأ ػاط الثقافيػة ماضتلػارية الػو
يتبناسػػا اآل ػػاا ،مالػػو عػػادة مػػا ة ػػوف سػػالدة ا اوتمػػع ،معنػػدما ت ػ ام ةتعػػدد مرجعيػػات

اأـ ماأب ،مخيتلفػػاف ا ةبػػس اظتفػػاسي مالقػػي الػػو يتلقاسػػا اأ نػػاا( ،)2ةع ػ ز لػػدد اأ نػػاا
مسػػتويات ػػادة مػ القلػ مالتنػػازع ػػن اأـ ماأب ،لػػلا فػػاف التوافػ ػػن الػ مجن ممػػدد
سػػعاد ما ما يامهمػػا لبعلػػهما الػػبع يػػؤثر علػػى دتاسػ اأسػػرة مأدالهػػا لػػدمرسا مسػػعادة

( )1ػتمود س – االسرة مم ك ا – دار النهلة العر ية – 1967ـ – ص.17-16
( )2دتاضر زسرل سوف – ة ثري عمى اظترأة على دتاس اأسرة ا اوتمع العرس – دار الن ر اظترك
العرس للدراسات اأمنية مالتدري – 1414سػ  -ص.113
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أفرادسػػا أم ةعاسػػته  ،مب ػ أف فلةػػص اثػػر العكقػػة ػػن الوالػػدي علػػى اأسػػرة ا النقػػاط
التالية(:)1
 .1السػػعادة ال مجيػػة ةػػؤدل إ دتاسػ اأسػػرة ،ؽتػػا خيلػ جػواش يسػػاعد ال فػػى ا ػػو إ
عة ية مت املة ممت فة
 .2الوفػػاؽ مالعكقػػات السػػوية ػػن الوالػػدي  ،ةػػؤدل إ إعػػباع اجػػة ال فػػى إ اأم ػ
النفس ما ةوافقه االجتماع .
 .3التعاس ػػة ال مجي ػػة ة ػػؤدل إ ةف ػ اأس ػػرة لل ػػع العكق ػػة ػػن الوال ػػدي  ،مض ػػع

ػو اأ نػاا ػواش ففسػياش غػري سػلي

العكقة ينه م ن أ ناله  ،ؽتػا خيلػ جػواش يػؤدل إ
مينتل افراد يلرما اصتماعة.
 .4اطتكفػػات ػػن الوالػػدي ختلػ ةػػوةراش ي ػػيع ا جػػو اأسػػرة ؽتػػا يػػؤدل إ أ ػػاط السػػلوؾ
اظتل ػ رب لػػدد اأ نػػاا كػػالكرية ماأفافيػػة ماطتػػوؼ مال ػػجار معػػدـ االة ػ اف االففعػػامج
مالوج ػػداي .كم ػػا جيع ػػى اأ ن ػػاا متن ػػازعن ػػن م ػػاعرس جت ػػا اأـ ماأب في ػػنع س
ذل على اصتماعة

ج .العالقة بين الىالدين واألبناء:
إف العكقػػة ػػن الوالػػدي ماأ نػػاا سػ عكقػػة ف ريػػة مفعمػػة اظت ػػاعر االجيا يػػة ال يبػػة،
مقػػد مصػ االسػػكـ العكقػػة السػػوية ػػن اأ نػػاا خ ػػاله ػػرب الوالػػدي  ،م ػ اآل ػػاا علػػى
()2
رزتػػة ال ػػكري ،مالرأفػػة ػػه ،م سػ ة ديبػػه مرعايتػػه (كفػػى ػػاظترا إذتػاش أف يلػػيع مػ يعػػوؿ)
( )1امد زسراف.
( ) 2أ رج ػػه النس ػػال ا الس ػػن ال ػػربد ،كت ػػاب ع ػػرة النس ػػاا ،ػػاب إمث مػ ػ ض ػػيع عيال ػػه ،ػػديا
رق ( ،)9131م تبة اظت بوعات االسكمية ،ل  ،ط1406 ،2سػ.
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مذل ػ ليتقق ػ التواف ػ النفس ػ ماالجتمػػاع دا ػػى اأسػػرة ،مال يوجػػد ص ػراع ػػن اآل ػػاا
ماأ نػ ػػاا ،مقاي ػ ػةش لأل نػ ػػاا م ػ ػ االض ػ ػ را ات النفسػ ػػية دا ػ ػػى اأسػ ػػرة ،مال ػ ػػد لإ ػ ػػاا إدراؾ
مسةوليته ؿتو ةر ية اأ ناا ا جو اسرل يسود الػيا مالتعػاط معػدـ التفرقػة مالتمييػ
ػػن اأ نػػاا ،معػػدـ ةفلػػيى أل م ػ اصتنسػػن علػػى اآل ػػر ،ماال ػياـ اظتتبػػادؿ ػػن اآل ػػاا
ماأ نػػاا اق ػ ال م فينػػة ميع ػ ز م ػ ةقبػػى الوالػػدي  ،إذ اتػػاج اأ نػػاا إ افسػػجاـ مةواف ػ
اسػػرل ،جيعله ػ يتة ػػوف مرا ػػى اضتيػػاة اظتةتلفػػة مػػاف( ،)1مب ػ أف فلةػػص اثػػر عكقػػة
اآل اا مع أ ناله ا النقاط التالية:
 .1العكقة ن اآل اا ماأ ناا اظت بعة القبوؿ ماضت مالثقة ةسػاعد ال فػى علػى أف ينمػو
إ عةص ا غري  ،ميتقبى اآل ري ميث فيه  ،كما ي وف اراش لوالديه.
 .2العكقػػة السػػيةة ػػن الوالػػدي ماأ نػػاا مال ػػرمؼ غػػري اظتناسػػبة مثػػى اضتمايػػة ال الػػدة أم
االمهػ ػػاؿ أم التسػ ػػل ةػ ػػؤثر ة ػ ػ ثرياش سػ ػػالباش مسػ ػػيةاش علػ ػػى النمػ ػػو معلػ ػػى ال ػ ػػقة النفسػ ػػية
لأل ناا(.)2
 .3ةفليى ا د اأ ناا على اآل ري أم ةفليى اللكر على اأفثى أم الع س يؤثر علػى
ففسية اأ ناا ،كما يؤثر على عكقة اأ وة بعله البع .
 .4عكقة اآل ػاا القويػة اال نػاا مالقالمػة علػى ال ػرا ة ما ػياـ آرالهػ مأف ػارس البعيػدة
ع ػ التسػػي ماالسػػتف از ،جتعػػى اآل ػػاا أقػػرب النػػاس أ نػػاله ؽتػػا يسػػاعد اأ نػػاا علػػى

( )1عبد اويد سيد من ور مزكريا ال ػر يس – اأسػرة علػى م ػارؼ القػرف ال ػ – 21دار الف ػر العػرس
– 2000ـ – ص.187
( )2امد زسراف – مرجع سا – ص.225

_______

84

_______

دور املؤسسات االجتماعية والخريية في املحافظة على الجماعة

اأ ػػل ػرأل مال ػػديه م ػػى اظت ػ كت ال ػػو ة ػواجهه ا اضتي ػػاة مةف ػػادل كث ػػري م ػ
اأ اا.
 .5عكق ػ ػػة اآل ػ ػػاا ن ػ ػػاله عام ػ ػػى أساس ػ ػ ا ة ػ ػرا اأس ػ ػػرة مدتاس ػ ػ ها مػت ػ ػػدد فع ػ ػػاؿ
للعكقات ينه م ن عله البع

معكقته اصتماعة.

د .العالقات بين اإلخىة:

إف ال ريقػػة الػػو يسػػتجي دػػا اال ػػوة كػػى لإ ػػر ةعتمػػد إ

ػػد مػػا علػػى اأسػػلوب

اللل يعامله ه اآل ػاا( ،)1أف العكقػات اظتنسػجمة ػن اال ػوة اطتاليػة مػ ةفلػيى طفػى
على طفى اطتالية م التنافس مال راع ةػؤدل إ النمػو النفسػ السػلي محتقػ التوافػ ػن
اال ػػوة ،مةنمػ م ػػاعر اضتػ ماال ػياـ مةػػؤدل لكفسػػجاـ مالتعػػامف مالت افػػى ،مب ػ أف
ؿتدد العكقات ينه ا اأ اط التالية:
 .1عكقػػة مد ما ػػياـ مرفقػػة طيبػػة مةعػػامف معػػادة مػػا ةنمػػو سػػل العكقػػة ا اصتػػو اأسػػرل
النقػ ػ مػ ػ التمييػ ػ اظتفعػ ػ ػػالقبوؿ ،كم ػػا أف ف ػػارؽ السػ ػ ال ب ػػري جيع ػػى الرفػ ػ أكث ػػر
ا تماالش.
 .2عكقػػة ةنػػافس مص ػراع للق ػػوؿ علػػى ػ الوالػػدي مدتيي ػ س  ،معػػادة مػػا ين ػ سػػلا
الػػنم مػ العكقػػات ا عػػدـ العدالػػة ػػن اأ نػػاا أم إمهػػاؿ الوالػػدي أمأ ػػدمها أ ػػد
اأ ناا.
 .3عكقػػة ة افلي ػػة ين ػػر ال ػػكار فيه ػػا ال ػػو ال ب ػػار ،ػ ت مقي ػػدمف ظت ػػا ل ػػديه م ػ
ػربة ،ممبػا يقدموفػػه عتػ مػ اظتسػػاعدة مم ػاعر الرأفػػة مالرزتػة دػ  .كمػػا اػس ال بػػار
ا ياـ إ و ال كار مػتبته عت .
( )1سناا اطتومج – ال ماج مالعكقات اأسرية – دار النهلة العر ية – 1983ـ – ص.254
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املبخث الرابع :الشعور باملصئولية وحُب العطاء:
أ .العطاء:

ميعس االفدفاع اللال لتقدً ع ا ما لإ ري  ،سلا االفدفاع اللل ينبع م دا ى

الفرد ،مجيعله كرباش ا عمله مة رفاةه مةعامله مع اآل ري  ،فيمنقه م فتالل مواسبه
مسعادة دمف طل منه  ،ى ةلقالياش ال رجااش للمدح مالثناا أم حتقي
مأعماله ا
م اس مقا ى ذل مقد ي وف سلا الع اا ل م اآل ري أم إ ساس الفرد
مبسةوليته جتاسه  ،كما أف اال ساس ففسه يقود اأمفياا إ الع اا رداش للجميى ممقا لة
الع اا الع اا ،مدليى ذل

قوله ةعا  :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ (االسراا) ،ؽتا ُبو العكقات اأسرية ماالجتماعية،

للل جي ةر ية اأ ناا على الع اا ،م اآل ري جتنباش لألفافية م اللات مذل
ف ى د إ قيمة الكريية
م كؿ سلوؾ الوالدي دا ى اأسرة م ارجها،
مااليثار ،يػا يقدـ اظترا م لقة غري على م لقته ال ة ية ،مم ذل قيمة اطتل
النبيى ماللل مد ه ا﵁  ا اأف ػار إذ يقوؿ ةعا  :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ (اضت ر).
مالع ػػاا مال ػػعور اظتسػػؤملية أم ػراف متكزمػػاف ا أغل ػ اأ يػػاف فقػػد ي ػػوف ال ػػعور
اظتسؤملية م اب اضتقػوؽ مالواجبػات إذ أ ػلت العكقػات ال ػا ع الرشتػ مل ػ إذا ةػرىب
اأفػراد علػػى ةكليػ اصتافػ االفسػػاي ماطتلػ الرفيػع مم ػػارـ اأ ػػكؽ مال ػػهامة فػػإف معػػل
اظتسػػؤملية عنػػد ي ػػوف مػ الع ػػاا ا﵀بػ إ ففسػػه ،إذ أتمػػا قوةػػاف ةػػدفعاف ؿتػػو مسػػتود
اظت افة العالية ،مالعكقػة ينهمػا عكقػة طرديػة أل كلمػا زاد الع ػاا زاد االستمػاـ اظتسػؤملية،
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مقػػد ك ػػف ف ريػػات عل ػ الػػنفس أف القيػػاـ اظتسػػؤملية يسػػعد االفسػػاف ميفجػػر طاقاةػػه ا
الع اا أكثر ؽتا يسػعد اأ ػل ،مأف أع ػ م ػاسر الع ػاا ليسػ ا اأعػياا اظتاديػة ،مإ ػا
ا اصتواف اظتعنوية يا يع الفرد مجود م ياةه لي ػيع اضتيػاة ا مجػود اآل ػري  ،ماف
اآل ػاا أ نػاله  ،يػا يسػتمر الدرجػة ففسػها مػ
أ لص م اسر الع اا يتجلى ا
التػػدف ػ اذا لػػغ مبلػػغ الرجػػاؿ مالنسػػاا ،مقػػد ةفػػردت الي يػػة ا اظتػػنهل االسػػكم ع ػ
غريسػػا م ػ اظتػػدارس الي وي ػػة الػػو مل ػ ا ةر ي ػػة االفس ػػاف مةوجيه ػػه للبق ػػا ع ػ قوق ػػه
ماظت البة دا دالش م البقا ع مسؤمليته إزاا اآل ري مالقياـ دا كما يوجه مػنهل الي يػة
االسكمية.
مس ػػلا اال ػػتكؼ ا م ػػنهل اظتعاصت ػػة االس ػػكمية ظتسػ ػ لة اضتق ػػوؽ مالواجب ػػات ل ػػه آث ػػار
العميقة إذ يعمى على ةر يػة االفسػاف للقيػاـ مبسػؤمليته جتػا اأسػرة ماصتماعػة ماالفسػافية ،إذ

ين عكقات البلؿ مالع اا مة وف النتيجة س التواصى مالتماس  ،ممػا ينػتل عػ ذلػ
م ػ أم ػ ماسػػتقرار ،أمػػا إذا ةوجػػه اأ نػػاا للبقػػا ع ػ قػػوقه فػػاف ال ػػا ع الػػلل ةتةػػل
العكقػػات فهػػو اأ ػػل ا ع ػ ى رشت ػ  ،ميت ػػاعد سػػلا اأ ػػل ػ ي ػػبه تم ػاش مطمع ػاش
مةنافساش مصراعاش ميتفػرع عػ سػل السػلبيات ملػاعفات مرضػية كالتقاسػد ماصت ػع ماضتقػد
مال كيػػاف ماالستلػػعاؼ ماػػدث ةقػػاطع ا اظت ػػاف ؽتػػا يػػؤدل إ أف ةتق ػػع الػػرما  ،ؽتػػا
يؤدل إ ضع العكقات االفسافية على مستود اأفراد ماأسرة ماصتماعة.
فػػإذا مػػا الت ػ ـ ال مجػػاف سػػس ةر ويػػة رعػػيدة ماةبعػػا مػػنهل القػػرآف مسػػنة الرسػػوؿ 

فك ػد أف أ ناامهػا سيت ػفوا سػ الي يػة ،مةر يػػة اأمالد مػ أسػ اظتسػةوليات اظت ػيكة ػػن
الػ ػ مجن ،م ػػداقاش للق ػػديا ال ػػلل يرمي ػػه عب ػػد ا﵁ ػ ػ عم ػػر أف ػػه شت ػػع رس ػػوؿ ا﵁ 
يقػػوؿ :كل ػ راع ممسػػةوؿ ع ػ رعيتػػه ،فاالمػػاـ راع ،مسػػو مسػػةوؿ ع ػ رعيتػػه ،مالرجػػى ا
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أسلػه راع ،مسػو مسػػةوؿ عػ رعيتػػه ،ماظتػرأة ا يػ زمجهػا راعيػػة ،مسػ مسػػةولة عػ رعيتهػػا
ماطتادـ ا ماؿ سيد راع ،مسو مسةوؿ ع رعيته ،مكل راع ممسةوؿ ع رعيته(.)1
ماظتس ػػؤملية اظت ػػيكة ج ػػاات م ػ ػ ك ػػوف الػ ػ مجن ع ػ ػري ن ا ن ػػاا اأس ػػرة مة وينه ػػا
م قالها متماسػ ة مقويػة ،مال عػ ا أف الػ مج يلػ لع العػ ا اأكػرب ا سػل اظتسػةولية
ػ القوامػػة ال ػػرعية الػػو كلفػػه ا﵁ ةعػػا دالهػػا ،مل ػ ةق ػػري ال ػ مج ال يعف ػ ال مجػػة
عػ القيػػاـ واجبهػا مسػػد الػنقص مػػا أم ػ ا ةر يػة اأ نػػاا مإعػدادس للمسػػتقبى ،مال ػػورة
اظتثلى أف ي وف ال مجاف متعامفن علػى الػرب مالتقػود ا كػى عػ ف ري ػن علػى أداا سػل
اظتس ػػؤملية ال ػػرعية عل ػػى أ سػ ػ مج ػػه ،مي وف ػػا كمث ػػى الي ػػدي ةكس ػػى أ ػػدامها اأ ػػرد.
معنػػدما ي وفػػاف كػػلل ةثمػػر جهودمهػػا ال يبػػة أطيػ الثمػػار ،مل ػ يقػػوـ ال مجػػاف ػػلل
ال ػػد م ػ اطكعهمػػا علػػى اأسػػس الي ويػػة القوبػػة لي ػػوف كػػى م ػ ال ػ مجن علػػى ينػػة م ػ
مسةوليته مسلوكه ميعرؼ جواف التق ري ماطتلى فيسعى إ ةدارؾ ذل مةكفيه.
____

( ) 1أ رجه ماجة ا سػننه ،كتػاب اأدب ،ػاب ػر الوالػدي ماال سػاف إ البنػات ،ػديا رقػ
(.)3671
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الفصل الرابع :دور األسرة يف احلفاظ على اجلماعت
إف قوة التماس اللرمرية صتماعة اظتسلمن موجودة ى مضوح ا االسكـ ،مذلػ
يويتػػه الػػو حتػػرؾ عقػػى اظتسػػل مسػػلوكه ا صػػورة إسػػكـ اجتمػػاع  ،مب ننػػا أف فؤكػػد ػػى
يقػػن أف مقومػػات التماس ػ اظتسػػتمدة م ػ االسػػكـ مالػػو عمل ػ علػػى دتاس ػ اظتسػػلمن
اأمالى عد أف كػافوا قبالػى عػ ا ةنػا ر م ػرمب ف صػبقوا نعمػة ا﵁ إ وافػا جػديرة ػ ف
ةؤل اصتماعة مةبعا تلة اظتسلموف م جديػد ،ما الف ػوؿ السػا قة ثنػا ا مقومػات
اأسػػرة اظتسػػتمدة مػ االسػػكـ مالعناصػػر الػػو ةعمػػى علػػى ةقويػػة دتاسػ اأسػػرة ،مظتػػا كافػ
اأسرة س الو ةرفد اصتماعة اأفراد افنا فلكر أس اأسس الػو يػيىب عليهػا الفػرد دا ػى
اأسرة لي وف فرداش صاضتاش ا رتاعة اظتسلمن مسيعداش مبا ةلقا م اأسرة مس :
 .1الختيار الصحيح للزواج:

ةنبػػع أمهيػػة اال تيػػار م ػ ةػػو اأسػػس االسػػكمية لبنػػاا اأسػػرة م ػ التػػدي ماالمافػػة
مالنسػ ال يػ ػ يلػػم ال ػػرؼ اآل ػػر عػري يػػاة خي ػػى ا﵁ ميتقيػػه ماػػافع علػػى

البي ػ ميعينػػه علػػى ةر يػػة اأ نػػاا علػػى اأسػػس ال ػػرعية مالل ػوا االسػػكمية ،ميقا لهػػا ا
اصتماع ػػة أس ػػس ا تي ػػار الرف ػػاؽ ماأص ػػدقاا ال ػػلي ي وف ػ ػوا أمؿ رتاع ػػة ا ي ػػاة االفس ػػاف
م التامج يلم ذل عدـ مقوع اأ ناا ا أيدل رتاعات مت رفة أم ارسا ية ام متع بة.
 .2عقد الزواج:

العقػػد ا الػ ماج عبػػارة عػ ميثػػاؽ مبوجبػػه ي ػػبه ل ػػى طػػرؼ قػػوؽ معليػػه ماجبػػات،
كمػػا أفػػه يلػػع العكقػػة ػػن اظتػرأة مالرجػػى ا اطارسػػا ال ػػرع اظتبػػاح ا االسػػكـ مسػػو ي ػػا ه

عقػػد البيعػػة ا رتاعػػة اظتسػػلمن ف مػػا ي ػػوف عقػػد ال ػ ماج سنػػاؾ عػػعور اظتسػػةولية مة امػػى
لػػألدمار ػػن ال ػ مج مال مجػػة للػػماف قيػػاـ اأسػػرة مدتاس ػ ها ،كػػلل ةوج ػ البيعػػة ال اعػػة
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ماظتس ػػةولية جت ػػا اصتماع ػػة اضتاكم ػػة ،م ػػال ماج ة ػػت عكق ػػة اظت ػػاسرة مةوس ػػع دال ػػرة اظتع ػػارؼ
مالعػػالكت مةقػػود أماصػػر اظتػػودة مال ػػكت كػػلل دا ػػى اصتماعػػة يػػت التعػػارؼ مةتوسػػع
العكقػػات ماظت ػػاف مكمػػا ةنمػػو دا ػػى اأس ػػرة غري ػ ة اأمومػػة ماال ػػوة ،كػػلل ا اصتماعػػة
يرع ػػى اضت ػػاك أفػ ػراد اصتماع ػػة مجي ػػدما ا﵀لػ ػ ال بيعػ ػ ا مؤسس ػػا ا ال ػػو ةق ػػوـ رع ػػايته
مزتايته  ،مة م أمهية اأسرة ا ةعويد اأ ناا على قي الوفاا العقود مالواجبات.
 .3الشىر :
عنػػدما ػػت اأسػػرة ال ػػورد مجتعلهػػا سػػلوؾ طبيع ػ ػػن أفرادسػػا فاتػػا دتػػد اصتماعػػة
فراد يعملوف على س ال ػورد مكمػا اػدث الػود ماال ػياـ ػن أفػراد اأسػرة ميػت ةقبػى
الرأل اآل ر ماثػراا النقػاش ماضتػوار عػ طريػ ال ػورد يػت ذلػ دا ػى اصتماعػة الػو دتػدسا
االسػػرة مبثػػى سػػل العناصػػر الب ػرية النافعػػة مالػػو ةتس ػ فتيجػػة لػػلل اظتبػػادرة مال ػػجاعة
مطرح اآلراا مةقبى النقد ؽتا يوق اصتماعة م اضتقد ماالعتداد الرأل مالتنا ر.
 .4القىامة:

كما ذكرفا سالفاش فػاف قوامػة الرجػى ا االسػرة ليسػ درجػة رلاسػية ما ػا سػ مسػةولية

سػػل ة ةنػػاط الرجػػى فػػاذا ةػػرىب الفػػرد ا االسػػرة علػػى ال اعػػة لػػكب كػػاف سين ػاش عليػػه طاعػػة
اأمػػري ماالمػػارة ا رتاعػػة اظتس ػػلمن ضػػرمر مطاعػػة االمػػري ماج ػ (اذا كن ػػت ثكثػػة ف ػ مرما
أ دك ) مكما اف للقوامة امهيػة ق ػود ا ضػب اأسػرة ،فػإف اصتماعػة ا اجػة أمػس إ
سل ة ضا ة ةقوـ فع اأمػ ماضتمايػة مفبػل الفوضػى م سػ العػدؿ مال ػفافية ماظتسػاماة
ػػن أفرادسػػا اأمػػر الػػلل يتعلمػػه ال ػػةص دا ػػى اأسػػرة ؽتػػا يوضػػع أمهيػػة دمر اأسػػرة م ػ
التاكيد على سلسه اظتفاسي مجعلها سلوكاش طبيعياش ن أفرادسا.
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 .5حل المشكالت ومعالجة األزمات:

اف اظت كت ماأزمات الو دتر دا االسػرة دتثػى ػربة مياكمػة مرصػيد مػ التفامهػات
علػػى اضتلػػوؿ ػػن أف ػراد االسػػرة ؽتػػا جيعػػى اصتميػػع أكثػػر فلػػجاش للقيػػاة ا اظتسػػتقبى ضػػم

اصتماعة كما ي يد الثقة ن اأفراد ،كما اف كثرة اظت اكى ةقػول عة ػية الفػرد محتميػه مػ
الت ػػدعات النفس ػػية مةرف ػػع اظتس ػػتود اظتع ػػرا للتعام ػػى ػػى أراي ػػة م ػػع م ػ كت اضتي ػػاة،
مةس ػػه أيل ػ ػاش ا ةر ي ػػة ال ػػرمح الرياض ػػية مذل ػ ػ عن ػػدما ة ػػرس االس ػػرة أ ناله ػػا عل ػػى اظترمف ػػة

ماالف ات لل رؼ اآل ر مجتعى كى فرد يلتف ا أ اله مااس ففسه دالش مػ الكػاا
اللػػوـ دممػاش علػػى اآل ػري م ػػلل يتعػػود علػػى عػػدـ التع ػ لرأيػػه ؽتػػا يسػػاعد علػػى ك ػ
الكػػيع ماضتل ػ مالتسػػامه ،ماذا ػػدث ػػكؼ ػػاد مل ةػػتم االسػػرة م ػ معاصتتػػه ب نهػػا
الرج ػػوع الممج العلػ ػ ماضت م ػػة مأص ػػقاب التة ػػص مسػ ػ فف ػػس ال ريق ػػة ال ػػو ةع ػػا د ػػا
اظت كت دا ى اصتماعة م حت ي مغري .
____
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الفصل اخلامس :النتائج والتوصياث
االفساف كال اجتماع ال يست يع اف يعيش مبفػرد ما ػا اػس دممػاش اضتاجػة للعػيش
ا غتتم ػػع ة ػػر افػ ػراد عكق ػػات متع ػػددة مجدافي ػػة ،ماجتماعي ػػة ،ماقت ػػادية مػتب ػػة الن ػػاس
ممساعد م العوامى اعتامة الو جتعله ي عر االفتماا للجماعة مم سنػا ةتلػه مػة
االسػػكـ ا ةلبيػػة سػػل اضتاجػػة الف ريػػة ا العن ػػر الب ػػرل فهي ػ ل ػػه االس ػػرة كػػامؿ رتاعػػة
ةتلقا مةر يه ليفػد ػه رتاعػة اظتسػلمن مل ػدة استمػاـ االسػكـ اصتماعػة م ثػه عليهػا ،دعػا
ا اصتماع ػػة ا اداا ال ػػكة ف ػػكة الف ػػرد ا رتاع ػػة افل ػػى م ػ ص ػػكةه منف ػػرداش مدع ػػا ا
صػػكة اصتمعػػة ،مصػػكة العيػػد ماضتػػل ،يقػػوؿ رسػػوؿ ا﵁ ( يػػد ا﵁ مػػع اصتماعػػة)( )1كمػػا

بو ػ ػػة اصتنػ ػػة فليل ػ ػ ـ اصتماعػ ػػة)( ،)2معتػ ػػل االمهيػ ػػة البالكػ ػػة
يقػ ػػوؿ ( م ػ ػ أ ػ ػ مػ ػػن
للجماع ػػة ال ػػد اف ة ػػرس االس ػػرة أفرادس ػػا عل ػػى ل ػ ػ مـ اصتماع ػػة مالتمس ػ ػ ػػادب اصتماع ػػة
ما﵀اف ػػة عليهػػا ،ماضت ػ ر م ػ ال ػػقاؽ مالع ػػبية مةتلػػه أمهيػػة سػػلا الػػدمر الػػلل ةقػػوـ ػػه
اأسرة جتا اصتماعة فيما ب أف ةقوـ ه م النتالل التالية:
 .1دتثػػى االسػػرة اللبنػػة االم الػػو يتلقػػى الفػػرد منهػػا كػػى قػػي االسػػكـ العقالديػػة مالتعبديػػة
مالت ػ ػريعية لي ػػوف ف ػػرداش ص ػػاضتاش لنفس ػػه مف ػػاعكش ا رتاع ػػة اظتس ػػلمن ملت مػ ػاش لػ ػوا
ال رع ا ةعامكةه كافة.
 .2االسرة س ا﵀ل ال بيع اللل يرفد اصتماعػة ػافراد يتسػموف قػي ال ػورد ماضتػوار
مبثلوف ركال للمجتمع يعملوف على ةقوية النسيل دا ى اصتماعػة مزتايػة افرادسػا مػ
( )1أ رجه مسل ا صقيقه – ديا رق ( – )2564دار ا ياا الياث العرس.
( )2أ رجه اليملل ا سننه ،ديا رق (.)2166
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التنػػازع ػػالتوفي ػػن اآلراا اظتةتلفػػة اس ػػتعماؿ العقػػى ماضتج ػػة مال ػػدليى ال ػػرع مرد
الناس إ ما يرض ا﵁ مرسوله.
 .3يػػتعل اال نػػاا م ػ االسػػرة طاعػػة ال بػػري ماالمػػري ماضتػػاك ماالدب مػػع أممج االمػػر مالثقػػة ا
ق ػرارا مالعمػػى علػػى رتػػع النػػاس ػػوؿ االمػػري معػػدـ اطتػػرمج عليػػه مذل ػ إذا ةػػرىب مف ػ
اللوا ال رعية دا ى اأسرة ا ياـ الوالدي مقوامة اأب ماأدب معه مطاعته.
 .4ب ػ لكسػػرة أف ةرفػػد اال نػػاا رصػيد مػ اطتػػربة اظتياكمػػة عػ ػػى اظت ػ كت مجتػػامز
اأزمػػات عػػرب آليػػات ػػى اظت ػ كت مػ اظت اعػػفة ماالعػياؼ اطت ػ ما ػياـ الػرأل
اآل ر مال در الر مك الكيع ماظتوافقة على التق ي مالرضا رأل ا﵀ .
 .5اف االسرة الو ة بع اجات أفرادسا م ا﵀بػة مااللفػة مالعػدؿ ػن اأ نػاا مةعلػيمه
مػة م ػلر ةرفػد اصتماعػة فلػى
اظتسؤملية ماععارس االفتماا مالتقػدير ممػراقبته
العناصػ ػػر عي ػ ػػداش ع ػ ػ الت ػ ػػرؼ ماالرسػ ػػاب مالع ػ ػػبية مةػ ػػكا افتم ػ ػػاله ا رتاع ػ ػػات
ةللله أم ة لقه ا م ال السوا.
التوصيات:
 .1التاكيػػد علػػى قػػي االسػػكـ مأسسػػه ال ػػرعية ا قيػػاـ االسػػرة مدتاس ػ ها مالتب ػػري دػػل
القي عرب كى الوسال التعليمية ماالعكمية مالي وية.
 .2مس ػػاعدة اأس ػػرة عل ػػى التمث ػػى ق ػػي ال ػػورد ماضتػ ػوار م ػػى اظت ػ ػ كت ع ػػرب مراكػ ػ
االرعاد اأسرل مالدمرات التدريبية.
 .3ف ر قي ا﵀اف ػة علػى اصتماعػة عػرب الي يػة اأسػرية مالت كيػد عليهػا عػرب كػى الوسػال
الي وية ماالعكمية.
 .4علػػى اأسػػرة أف ةقػػي صػػداقات معكقػػات زتيمػػة مػػع اأ نػػاا لػػتكا د ػػوؿ اال نػػاا ا
رتاعات ام غتموعات ع بية ام ارسا ية ام غري ممعاصتػة د ػوؿ اال نػاا ا صػداقات
غري صاضتة.
واحلمد هلل رب العلمني
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ادلصادر وادلراجع
أولا :المص ر ررادر
 القرآف ال رً. صقيه مسل . صقيه البةارل .ثانيا :الم اعع
 أكػػرـ رضػػا :قواعػػد ة ػػوي البي ػ اظتسػػل – أسػػس البنػػاا مسػػبى التق ػػن–دار التوزيػػعمالن ر االسكمية 2004ـ.
 ي سس – الي ا ا ماركسػوف – ةعريػ م ػ فى ال ػعبيس – علػ االجتمػاع – داراظتري للن ر 1989 -ـ .
 عبػػد اويػػد سػػيد من ػػور مزكريػػا ال ػػر يس – اأسػػرة علػػى م ػػارؼ القػػرف ال ػ  – 21دارالف ر العرس – 2000ـ .
 عػػكا الػػدي ػ اضتسػػن ػ عل ػ البيهق ػ – عػػع االبػػاف – دار الف ػػر العػػرس –ريمت – دمف ةاري .
 اضتاك – اظتستدرؾ على ال قيقن  -دار ال ت العلمية – ريمت – 1411سػ. عكا الدي كفاج – أثر اليةي الوالدل كنم م أ اط التدعي اللف ػ – وليػةكلية الي ية – جامعة ق ر – العدد اطتامس – 1987ـ.
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 أ ػػو عبػػد ا﵁ أزتػػد ػ ػتمػػد ػ زتبػػى – مس ػػند االمػػاـ أزتػػد – مؤسسػػة الرس ػػالة –القاسرة – ط1421– 1سػ.
 ال ػػهاب القل ػػاع – مس ػػند ال ػػهاب القل ػػاع – مؤسس ػػة الرس ػػالة – ػػريمت –1407سػ.
 القرطي – اصتامع أ اـ القرآف – ج – 3دار عامل ال ت . ػتمػػد ػ عيسػػى ػ سػػورة ػ موسػػى ػ ال ػػقاؿ اليمػػلل – سػػن اليمػػلل – دارم تبة م

فى الباس اضتلي – م ر – ط1395 – 2سػ.

 الك امج – ا ياا علوـ الدي – دار ا ياا الياث العرس ريمت – 1421سػ. الس ػػيد عب ػػد الع ػػاط مآ ػػرمف – اأس ػػرة ماوتم ػػع – دار اظتعرف ػػة اصتامعي ػػة – الق ػػاسرة،2002ـ.
 -عبد الل ي

سن فرج – العكقة الكية دا ى اأسرة – داراضتامد – 2007ـ.

 استيف آر – كوا – القيادة اظترة ة على مبادئ – م تبة جرير – 2005ـ. عمػػر ػتمػػد التػػوم ال ػػيباي ،مػ أسػػس الي يػػة االسػػكمية ،ط ،2اظتن ػ ة العامػػة للن ػػرمالتوزيع طرا لس.19 ،
 ػتم ػػد الس ػػيد يوس ػ ػ – م ػػنهل الق ػػرآف ال ػػرً ا اص ػػكح اوتم ػػع – دار الس ػػكـ –2002ـ.
 ػتم ػ ػػد سي ػ ػػث اطتي ػ ػػاط – اظتػ ػ ػرأة اظتس ػ ػػلمة مقل ػ ػػايا الع ػ ػػر – دار الف ػ ػػر – دم ػ ػ ػ –2008ـ – ص.135
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 ػتمػ ػػد مقيػ ػػع ا﵁ أزتػ ػػد – ال ػ ػػورد ممعػ ػػامدة ا ػ ػراج اأمػ ػػة – دار ال ت ػ ػ الق ريػ ػػة –2007ـ.
 سلود ػتمد عل إ راسي  ،غتلة أمة االسكـ ،م ا ع العملة السودافية2010 ،ـ. ػتمد سكمة غبارل – اطتدمة االجتماعية مرعاية اأسرة – عركة م تبة ع ػاظ للن ػرمالتوزيع – 1983ـ.
____
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د .داود بورقيبة
نائب عميد كلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية
كالدراسات اإلسالمية
 -جامعة األغواط -اجلزائر
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دور األسرة يف حتقيق الىحدة الىطنيت واحملافظت عليها
يػػر مف مم ػػوـ الووػػدة الو كيػػة اشػػع كم ػ كمما ػػر م ػ ممػػا يج اجتماعيػػة أ ػػرل،
ف مف مم وـ الوودة الو كية مثال مبم وـ االنتماء كالوالء كغ ا.
كالووػػدة الو كيػػة مم ػػوـ يتػػنلر مػػل عكةػػرم االووػػدةا ك االو كيػػةا ،كجممػػوع ػ يل
تمر ػػة كػ ٌ كاوػػد م ٌػػرد،
العكةػريل يشػ ٌع ػ ا ا م ػػوـ ،فالووػػدة عػػي ميػ األ ػػياء ا ٌ

ٌأما مم وـ الو كية فقد ا تلر فيه الماوثوف.

معنى الوطنية:
ّأوال :المعنى اللغوي للوطنية:
ً
كك ىػ ىػل اا عػػاف ،كأ ٍىك ىػ ىػل :أى ػػاـ
الػ ىػو ى يل :ا ىٍك ػ ًزيؿ قػػيج اػػه ك ػػو ىمػ ٍػو يل اإلنسػػاف ك لٌػػه .ى
األى ػ ة أىعل ػ  ،كأ ٍىك ىكىػػهي :اختػ و ىك ىك ػان يقػػاؿ :أ ٍىك ىػ ىػل فػػال هف أىرض ك ػ ا ككػ ا أىم :اخت ػ ا ػالن
كمس ػ ىعكان يقػػيج في ػػا ،ككرد صػػمته  :كػػاف ال ييػػو ً يل األىمػػاكل .أىم :ال يتخ ػ لكمس ػػه
ٍ
ؼ اػػه ،كا ػ ٍػو ً يل ا ٍش ػ ى يد مػػل ىم ىشػػا د ا ػػرب ،كمجعػػه ىمػ ىػوا ل ك التكزي ػ العزيػػز:
جملسػػا يػي ٍعػ ىػر ي
ن
ى
ى
)
ُ
(
ِ ِ ٍ
ً
ِ
اسػتىػ ٍو ىٍكتي ا
﴿لََق ْد نَ َ
ص َرُك ُم اللّوُ في َم َوواط ََ َكِي َورة﴾  ،كأىك ىٍك ي
كك نٍكتي ػا ىو يكػان .ك ٍ
ػُ األىرض ى
أىم :اختػ ػ َا ىك ىكػ ػان ،ككػ ػ لت االُ ػػا يف ك ػػو افٍتًع ػػاؿ مك ػػه ،أ ٌىم ػػا ا ػ ىػوا ً يل فعػ ػ ٌ ىمق ػػاـ ػػاـ ا ػػه
ى
اإلنساف ألىمر ف و ىم ٍو ً هل له .كمكه ا ديث أىنٌه  نػى ى ػ عػل إي ػاف ا سػاجد أىم :اختاذ ػا
ىك كنا(ِ).

(ُ) سورة التواة.ِٓ :
ػادة ك ػػل ،ج ُّ ،ص ُْٓ .ػػاج العػػركس ،اػػاب الكٌػػوف ،فة ػ
(ِ) لسػػاف العػػرب ،وػػرؼ الكػػوف ،مػ ٌ
الواك ،ج ُ ص. ُْٖٗ :
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كك ىػ ىػل
كمػ ٍػراى ي
كالػ ىػو ى يل :ي نركػةن كيي ىسػ نع يل :ىمٍكػ ًزيؿ اإل امػػة ى
ف المىػ ىقػ ًر كال ىػػكى ًج ،كاجلمػ  :أك ػػا هف .ى
ً
ن
كمػوا ً يل م نعػةى :ىموا ً يم ػا ،كمػل
اه يى يل ك ٍأك ى ىل :أ ىاـ .ك ٍأك ىكىهي ىكىك نكىهي ك ٍ
استىػ ٍو ىكىهي :اختى ى وي ىك ىكػان .ى
ً
ً
ً
ا رً
ني الػكم َ :تىٍ ً ي يػد ا .كىػ ىو نكى ػاَ :تىىن ىػد ا .كا ي ػا يف االعسػر :ال ايػىةي
ب :مشا يد ى ا .كىػ ٍو ي
ىٍ
(ُ)
ً ً
ً
األم ًر :كافىػ ىقهي .
كموض ه ييو ى يل لتيػ ٍر ىس ى مكه اخلىٍي ي السماؽ .ككا ىكىهي عل ٍ
كالو ل األصػل ػو :مولػد الرجػ كالملػد الػ م ػو فيػه ،كك ػل اإل امػة موضػ يكػوم
يوما أك أكثر مل غ أف يتٌخ و مسعكنا ،كالكسمة إىل الو ل(ِ).
يستقر فيه مخسة عشر ن
أف ٌ
فالو كي ػػة ل ػػة :نس ػػمة إىل ال ػػو ل ،ك ػ ع ػػس االنتس ػػاب إىل ا ع ػػاف ال ػ م يس ػػتو كه
اإلنساف.
 المعنى االصطالحي للوطنية:ع ٌددت عريمات الو كية عل الكحو اآليت:

وب المرد كإ الصػه
عرؼ ا وسوعة العراية العا ية الو كية ان ٌّنا :عم ومي يعس ٌ
اٌ -
لو ك ػػه الػ ػ م يش ػػم االنتم ػػاء إىل األرض كالك ػػاس كالع ػػادات كالتقالي ػػد ،كالمخ ػػر االت ػػاري ،
دمة الو ل(ّ).
كالتماين
ب -ك ػػد ع ػ ٌػرؼ اع ػػن ا عاصػ ػريل الو كي ػػة ان ٌّن ػػا :انتم ػػاء اإلنس ػػاف إىل دكل ػػة معيٌك ػػة،
حيم ػ جكس ػيت ا ،كيػػديل اػػالوالء إلي ػػا ،عل ػ اعتمػػار أ ٌف الدكلػػة مػػا ػ سػػول مجاعػػة مػػل

(ُ) القاموس ا﵀يف ،ااب الكٌوف ،فة الواك ،ج ُص ُٖٗٓ.
(ِ) التعريمات ،ااب الواك ،ج ُ ص.ِّٕ :
(ّ) ا وسوعة العراية العا ية الو كية ،مؤسسة أعماؿ ا وسوعة للكشر كالتوزي  ،الرياض ،سكة ُٔٗٗـ،
ص.َُُ :
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ستقر إ ليج ٌدد ،كختض عومة مكظٌمة(ُ).
الكاس ٌ
ػب
ج -ك يػ إ ٌّنػػا :الشػػعور اجلمع ػ الػ م ي ػراف اػػني أاكػػاء اجلماعػػة ،كديػػق لػػوبج ػ ٌ
الػػو ل كاجلماعػػة ،كاالسػػتعداد لم ػ ؿ أ ة ػ اجل ػػد سػػمي اكائ مػػا ،كاالسػػتعداد للمػػوت

دفاعا عك ما(ِ).
ن
كعرف ػػا ال ػػمعن ان ٌّن ػػا :التعمػ ػ الة ػػادؽ ع ػػل االنتم ػػاء لل ػػو ل ا ػػالقوؿ كالعم ػ ػ ،
دٌ -
أم ػ ٌديات ارجيػػة ،كاإلس ػ اـ ق ٌدمػػه
كاإلس ػ اـ ٌ
المعػػاؿ الػػدفاع عػػل الػػو ل ض ػ ٌد ٌ
كرفعته كإعالء ننه اني األك اف.
كعليػه فػّ ٌف مقيػاس الو كيػة ػػو :مقػدار الرصػيد الػو س الػ م ييسػ ٌ له كػ ٌ مػوا ل مػػل
معا.
أج الو ل ،مبعي :أ ٌف المرد ال يعتسب الو كية إالٌ االعم لةاحل الو ل كاجلماعة ن
كعرف ػػا الػػدكتور عل ػ فخػػرك ان ٌّنػػا :امش و عر ع ط يووة وو دانيووة د و ّوون عنوود
ػ ػٌ -
ال رد دج ه الوطَ أو األرض ال ي يحبّه ا(ّ).
ف ػ و التعريمػػات كإف ا تلمػػُ ألماّن ػػا فّ ٌّنػػا متٌحػػدة ا عػػي ،ك ش ػ إىل :أ ّن الوطنيووة

شعور ب الن م ء ب لقول والعمل للجم عة والوطَ.

معػا ،كيعػس
فالو س و ال م يقػ ٌدـ ا ةػاحل ٌ
العامػة علػ مةػا ه المرديػة ،أك يرعامهػا ن
اإلوساس بموـ اآل ريل ،كالعم عل قيػ مةػاحل الكػاس ،كاالنشػ اؿ بمػوم ج ،كوػ ٌ
العام ػػة للعت ػػاب ،الق ػػا رة،
(ُ) س ػػليماف م ػػد ال م ػػاكم ،الوحووودة الوطني ووة م ػػاا ا يمل ػػة ا ةػ ػرية ٌ
ُْٕٗ ،ص.ُٕ :

(2) www.albyan.com

الكةػار ،صػاحل عمػد العزيػز ،اجللسػة العلميػة األكىل للقػاء السػكوم
(ّ) العمد العرمي ،را د اػل وسػنيا ٌ
الثالػػث عشػػر لقػػادة العم ػ ال اػػوم االماوػػة ا ملعػػة العرايػػة السػػعودية الم ػ ة مػػل َُٕ-
مارسََِٓhttp://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm ،
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أم عػدكاف ػارج  ،كمػل ٌّ فػّ ٌف التنصػي الشػرع للو كيػة
ضايا ج ،كالػدفاع عػك ج ضػ ٌد ٌ
العامػة علػ ا ةػلحة
يتمثٌ دعوة اإلسالـ لال تماـ مبةاحل ا سػلمني ،ك قػدمي ا ةػلحة ٌ
اخلاصةا كاألدلٌة عل ذلت كث ة كاياّنا فيما ينيت:
ٌ
-ال أصيل الشرعي للوطنية

يتمني التنصي الشرع للو كية مل الؿ أمور:
األكؿ :كركد لمظ الو كية القرآف العرمي كالسكٌة الكموية.
األمر ٌ
القرآف العرمي كالسكٌة الكموية.

األمر الثاين :كركد معي الو كية

األول :ورود ل ظ الوطنية في القرآن ال ريم والسنّة النبوية.
األمر ّ

مادة (ك ػل) القػرآف العػرمي م ٌػرة كاوػدة سػورة
ّأوال :في القرآن ال ريم :كردت ٌ
التواػػة آيػػة (ِٓ) ،المػػظ مػػوا ل ولػػه عػػاىل﴿ :لََقو ْد نَصوورُكم اللّووو فِووي مووو ِ
اط ََ َكِِيو َورةٍ﴾،
ََ ُ ُ ََ
ىى
كموا ل مج ىم ٍو ً يل ،ك و :ا ٍش ى يد مل ىم ىشا د ا رب.
ى
ث نيًو  :فووي السونّة النبويووة :كرد لمػػظ مػو ل ولػػه  :ا َمو ِمو ْوَ ْامو ِر ٍئ يَ ْ و ُر ُل ْامو َورأً
وُ فِي ِوو حرم ُووُ ويو ْنوَو َقِ فِي ِوو ِموَ ِعر ِ
ِ ِوو إَِال َُ َرلَووُ اللَووُ  فِوي
ُم ْسلِ ًم ِع ْن َد َم ْو ِط ٍَ دُو ْنَو َه ُ
ُ َْ َُ ُ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ فِي ِوو ِم ْوَ
َم ْوط ٍَ يُحوُّ فيوو نُ ْ
ص َوردَوُ َوَمو م ْوَ ْامو ِر ٍئ يَو ْن ُ
ص ُور ْام َورأً ُم ْسول ًم فوي َم ْووط ٍَ يوُْنوَو َق ُ
ِ ِو ويو ْن وه ُ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ص َردَوُ"(.)1
ص َرهُ اللَوُ في َم ْوط ٍَ يُحُّ فيو نُ ْ
ع ْر ِ َ ُ َ َ
ُ فيو م َْ ُح ْرَم و إَِال نَ َ
األمر الِ ني :ورود معنى الوطنية في القرآن ال ريم والسنّة النبوية.
عي الو كية

القرآف العرمي كالسكٌة الكموية استعماالف مها:

األول :المعنى اللغوي للوطنية.
االس عم ل ّ

أ -كرد ا عي الل وم للو كية
(ُ) ركاو اإلماـ أمحد

القرآف العرمي عل كجوو متع ٌددة مك ا ما ينيت:

ا سكد ،ر جُّٕٕٓ :
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ّأوال :ورد فووي القوورآن ال وريم المعنووى اللغوووي للوطنيووة بأل و ظ م ع و ّددة :كمػػا
ِ
ِ ِِ
ت ِم و ْوَ أ َْىلِ و َ
ول ػػه ع ػػاىلَ ﴿ :وإِ ْذ غَو و َد ْو َ
وُ دُوبَو و ِوو ُ
ئ ال ُْمو و ْ منِي ََ َم َق عو و َد للْقَو و ِل َواللّ وووُ َس و ِومي ٌ
ِ
يم﴾(ُ) ،كمعيَ ﴿ :م َق ِع َد﴾كما ذكرو الم وم أم :موا ل كمواض للقتػاؿ يقػاؿ :ا ٌػوأت
َعل ٌ
القوـ ،إذا ك ٌكت ج ،ك موؤكا ج ،إذا وا كوا(ِ) ،اؿ ا﵁ عاىل﴿ :ولََق ْد بو َوأْنَو بنِوي إِ ْسورالِ
يل
َ َ َ
ٌ
َ َ
مبو َوأَ ِ
ص ْد ٍق﴾(ّ).
َُ
أىميوة الووطَ ب لنسوبة ل نسو ن،
ض م ي ّ
ث نيً  :ورد في القرآن ال ريم أي ً
ودل علوى ّ
ةػػة آدـ أاػػو المشػػر  كزكجػػه
نوعػػا مػػل التنديػػب ،كمػػا جػػاء
كأ ٌف المعػػد عكػػه يعتػػن ن
ٌ
عكػػدما المػػا أمػػر ا﵁ فػػنكال مػػل الشػ رة ،فنمرمهػػا ا﵁ اػ ؾ مػػو ك ج األصػػل  ،كا مػػوط إىل
ل َع و ُد او َولَ ُ و ْوم فِووي األ َْر ِ
ض و ُ ْم لِ وبَو ْع ٍ
ض
األرض كمػػا ولػػه عػػاىلَ ﴿ :وقُولْنَ و ْاىبِطُووواْ بَو ْع ُ
ُم ْسَو َق ار َوَمَ عٌ إِلَى ِحي ٍَ﴾(ْ).

ػدؿ علػ ػ أ ٌف الع ٌم ػػار جعلػ ػوا إ ػ ػراج الرسػ ػ م ػػل
ككػ ػ لت كرد الق ػػرآف الع ػػرمي م ػػا ي ػ ٌ
وعػ ػػدو ومػ ػػه
أك ػ ػػاّنج كسػ ػػيلة مػ ػػل كسػ ػػائ ع ػ ػ يم ج ،كمػ ػػا
ةػ ػػة لػ ػػوط  ،ويػ ػػث ٌ
ٌ
ااإل راج مل الد ج إف و مل يكتػه عػل ّنػي ج عػل ار عػاب المػواو  ،كغشػياّنج الػ كور،
كإر ػػاد ج إىل إ يػػاف نسػػائ ج الػػاليت لق ػ ٌػل ا﵁ ػػج ،كمػػا ولػػه عػػاىل﴿ :قَو لُوا لَوولَِ لَو ْوم

(ُ) سورة آؿ عمراف.ُُِ :

(ِ) الم ػ ػػوم ،أاػ ػػو مػ ػػد اػ ػػل ا سػ ػػني ،مع و و لم ال ن يو وول ،دار ااػ ػػل وػ ػػزـ ،ا ػ ػ كت ،ط،ََِِ ،ِ :
ص.ِّٗ :
(ّ) سورة يون .ّٗ :
(ْ) سورة المقرة.ّٔ :
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ِ
ِ
يَ﴾(ُ) أم :نكميػت مػل اػني أّن رنػا ،ككمػا
دَنَ ِو يَ لُو ُ
ط لََ ُ ونَ ََ م ََ ال ُْم ْ َر َ
﴿فَمو و َكو و َن ووواب قَووِم و ِوو إَِال أَن قَو و لُوا أَ ُْ ِر وووا َ ٍ
ِ
س
ُ
ََ َ ْ
آل لُ وووط ِم ووَ قَو و ْوريَ ُ ْم إِنوَ ُه و ْوم أُنَو و ٌ
َ
(ِ)
َرو َن﴾ .
يَوَطَه ُ
ولػه :

ةة نوح  ولػه عػاىل:
ث لًِ  :ااتل ا﵁ األنمياء ااخلركج مل أك اّنج ،كما
ٌ
﴿حَووى إِ َذا و ء أ َْمرنَو وفَو ر الوَنووور قُولْنَو ْ ِ
وُ إِالَ
ول فِ َيهو ِمووَ ُكوول َزْو َ و ْوي َِ اثْونَ و ْوي َِ َوأ َْىلَو َ
َ
ُ
َ ُ َ َ
احمو ْ
(ّ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ول يَو
آم َوَ َوَمو َ
َمَ َسبَ َق َعلَْيوو الْ َق ْوو ُل َوَم ْوَ َ
آم َوَ َم َعووُ إالَ قَلي ٌ
ول﴾  ،إىل ولػه عػاىل﴿ :قي َ
ط بِسالٍَم ِمنَ وبرَك ٍ
ِ
ُ َوأ َُم ٌم َسنُ َموِعُ ُه ْم ثوُ َم يَ َمس ُوهم
ُ َو َعلَى أ َُم ٍم ِم َمَ َم َع َ
ت َعلَْي َ
ََ
نُ ُ
وح ْاىب ْ َ
ِمنَو َعو َر ِ
ويم﴾(ْ) ،ككػ لت ػػاجر اخلليػ إاػرا يج ،كلػػوط علي مػػا السػػالـ للػػتم ٌعل مػػل
ٌ
اب أَلو ٌ
ط َوقَو َل إِنِووي ُم َهو ِ ٌر إِلَووى َربِووي إِنَوووُ ُىو َوو
وَم ََ لَوووُ لُووو ٌ
إّن ػػار الػػديل ،كمػػا ولػػه عػػاىل﴿ :فَو َ
ِ
ِِ
ِ
الْع ِي ال ِ
ب َوآدَو ْيونَو هُ
وب َو َ َعلْنَ في ذُ ِريَ و النبُو َووةَ َوالْ َو َ
يمَ .وَو َى ْبونَ لَوُ إِ ْس َح َق َويَو ْع ُق َ
َ ُ َ
ْح ُ
(ٓ)
أَ رهُ فِي الدنْوي وإِنَوُ فِي ْاْل ُِرةِ لَ ِمَ ال َ ِ ِ
يَ﴾ .
َ َ
ص لح َ
َ َ
َْ
ػنا عػل إاػرا يج أنٌػه آمػل لػه ﴿لووط﴾،
ذكر اال كثػ معػي اآليػات :يقػوؿ عػاىل ً ن
يقػاؿ :إنػٌػه ااػػل أ ػ إاػرا يج ك ػػو لػػوط اػل ػػاراف اػػل آزر ،ك ػاجر معػػه إىل اػػالد الشػػاـٌّ ،
أرس ػ ويػػاة اخللي ػ إىل أ ػ سػػدكـ كإ ليم ػػا ،ك ولػػه عػػاىلَ ﴿ :وقَو َل إِنِووي ُم َه و ِ ٌر إِلَووى
َربِووي﴾ حيتم ػ ع ػػود الضػػم

ول ػػهَ ﴿ :وقَو و َل﴾ عل ػ (ل ػػوط) ألنٌػػه ػػو أ ػػرب ا ػ كوريل

(ُ) سورة الشعراء.ُٕٔ :
(ِ) سورة الكم .ٓٔ :
(ّ) سورة ود. َْ :
(ْ) سورة ود.ْٖ :
(ٓ) سورة العكعموت اآليات.ِٕ ،ِٔ :
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وَم ََ لَووُ لُوو ٌ
ط﴾ ،أم :مػل ومػهٌّ ،
كحيتم عودو إىل (إارا يج) ك و ا ع ٌػي عكػه اقولػه﴿ :فَ َ
أ ػػن عكػػه اننػٌػه ا تػػار ا ػػاجرة مػػل اػػني أّن ػػر ج اات ػػاء إّن ػػار الػػديل ،كالػػتم ٌعل مػػل ذلػػتا
ك ا اؿ﴿ :إِنَوُ ىو الْع ِي الْح ِيم﴾ ،أم :له العزة كلرسوله كللمؤمكني اه﴿ ،ال ِ
ويم﴾
َ
ٌ
ْح ُ
َُ َ ُ َ ُ
(ُ)
مجيعا مل كوث ك ػ مػل سػواد العوفػة إىل الشػاـ ،
أ واله كأفعاله ،ك اؿ تادة :اجرا ن
الكيب  كأصحااه رض ا﵁ عك ج مػل م ٌعػة ،اػ كإ ػراج ج مك ػا كمػا ػو
كك لت ركج ٌ
عم ػ العتػػاب ا مػػني كث ػ مػػل ا ػوا ل ،كمػػا ولػػه عػػاىل﴿ :وإِ ْذ يم ُ وور بِو َ َ ِ
يَ
وُ الوور َ
َ َْ ُ
ووَ َويَ ْم ُ و و و ُورو َن َويَ ْم ُ و و و ُور اللّو و وووُ َواللّو و وووُ َُ ْي و و و ُور
ووَ أ َْو يُ ْ ِر ُ و و و َ
ووَ أ َْو يَو ْق ُولُو و و َ
َك َ و و و ُورواْ لِيُِْبُِو و و َ
الْم و كِ ِريَ﴾(ِ) ،ك ػػاؿ سػػمحانه﴿ :إِالَ دَنصووروهُ فَو َق و ْد نَصوورهُ اللّوووُ إِ ْذ أَ ُْر وووُ الَو ِ
ور
يَ َك َ و ُورواْ
ََ
َ
َ َ
ََ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثَ و نِ َي اثْونَ و ْوي َِ إِ ْذ ُى َمو و فووي الْغَو و ِر إِ ْذ يَو ُقو ُ
ص و حبِو الَ دَ ْحو و َ ْن إِ َن اللّوووَ َم َعنَو و فَ وأَن َ َل اللّوووُ
وول ل َ
ِ َِ
ِ
ِ
ِ ٍَ
يَ َك َ ُورواْ السو ْ لَى َوَكلِ َموةُ اللّ ِوو ِى َوي
َس ينََوُ َعلَْيو َوأَيَ َدهُ ب ُجنُود ل ْم دَو َرْو َى َو َ َع َل َكل َمةَ الر َ
ِ
ويم﴾(ّ) ،كيقػػوؿ ا﵁ عػػاىلَ ﴿ :وَكوأَيَِ ِمووَ قَو ْريَو ٍوة ِىو َوي أَ َشوود قُو َووةً ِمووَ
الْعُلْيَو َواللّووُ َع ِيو ٌ َح و ٌ
ُ أ َْىلَ ْ نَ ُىم فَ َال نَ ِ
ص َر لَ ُه ْم﴾(ْ).
ُ الَِي أَ ُْ َر َ ْ َ
قَو ْريَِ َ
ْ
ب -ورد فووي الس ونّة النبويووة م و ي يوود موودس اردب و ط ا نس و ن بوطنووو كذلػػت عكػػد
ػاجرا إىل ا ديكػػة ا كػ ٌػورة ،ويػػث اػ ٌػني الكػػيب  مػػدل ومٌػػه ٌعػػة
ػيب  مػػل م ٌعػػة م ػ ن
ػػركج الكػ ٌ

م ػػمف رأسػػه ،كك كػػه األصػػل  ،كالػػف في ػػا نشػػن ،كذلػػت فيمػػا ركاو عمػػد ا﵁ اػػل عمٌػػاس رضػ
(ُ) ااػػل كث ػ الدمشػػق  ،د سووير القوورآن الع وويم

قي ػ  :مة ػ م السػػيد مػػد كآ ػػركف ،مؤسسػػة

ر مة لل ماعة كالكشر ،اجليزة ،مج ورية مةر ،ط ،َََِ ،ُ :ج َُ ص.َٓٓ-َْٓ :
(ِ) سورة األنماؿ.َّ :
(ّ) سورة التواة.َْ :
(ْ) سورة ٌمدُّ :
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ا﵁ عاىل عك ما ،اؿ :ا رج رسػوؿ ا﵁  مػل م ٌعػة ،ػاؿ :اأمو واه ألُور منوُ
ٌ
وُّ بوالد اه إل ّوي وأكرموو علوى اه ولووال أ ّن أىلوُ أُر ووني مو
وإنّي ألعلوم أنّوُ أح ّ
ُر تا(ُ).
ػيب أّن ػػر وزنػػه الشػػديد علػ فػراؽ م ٌعػػة ،ك كػػه
ف ػ ا ا ػػديث يػ ٌ
ػدؿ علػ أ ٌف الكػ ٌ
األكؿ ،ك األك ػاف كأومٌ ػا إىل ا﵁ عػاىل كإىل نمسػه  ،كإف كػاف ا﵁ عػاىل ػد أع ػاو
ٌ
ػيب  االنكػػة مثػ مػػا مب ٌعػػة أك أكثػػر ،فقػػاؿ 
ا ديكػػة ا كػ ٌػورة كجعل ػػا ن
ورمػػا ،كدعػػا ػػا الكػ ٌ
(ِ)
االلَ ُهو َم ا ْ عوول بِ لْم ِدينَو ِوة ِ
ػيب  أف
ػ
ك
ال
ػا
ػ
ع
د
ػد
ػ
ك
،
وت بِ َم َ وةَ ِمو ْوَ الْبَو َرَكووةا
ِو ْوع َ ْي َمو َ َع ْلو َ
َْ َ
ٌ
ػيب  ػاؿ :االلَ ُهو َم
حيمٌب ا﵁ لػه ا ديكػة كػ يسػت ي العػي في ػا ،فيمػا ركاو مسػلج أ ٌف الك ٌ
حبُِّ إِلَيون الْم ِدينةَ َكحبِون م َ ةَ أَو أَ َش َد وص ِححه وب ِر َْ لَن فِوي ِ
ول
َ َ ْ َ ََ َ
صو ع َه َوُمود َ
َ
َ ْ َْ َ َ ُ َ َ ْ
ِى َوانْو ُق ْ
ِ (ّ)
األكؿ الػ م كلػػد فيػػه ،كمػػدل
ُح َم َىو فَ ْ َعل َْهو بِ ل ُ
ْج ْح َ ووةا  ،فقػػد اػ ٌػني مػدل ومٌػػه للػػو ل ٌ
كوف فيه دكلته كدفل فيه.
ومٌه للو ل الثاين ال م اجر إليه ك ٌ
ػرة األنميػاء مػل أك ػاّنج الػف كلػدكا بػا إىل غ ػا ػ  :قيػ
كا عػي

اعػة ا﵁

عػػاىل أك ػػاف صػػا ة ،يعػػي أ ٌف الػػو ل الةػػحيل للمسػػلج مػػا حي ٌقػ فيػػه اعػػة ا﵁ عػػاىل،
ف ػػؤالء األنمي ػػاء ػػركا أك ػػاف الش ػػرؾ إىل أك ػػاف اإلدي ػػاف ،ك ركػ ػوا ا ش ػػركني ليعيشػ ػوا مػ ػ
ا ػؤمكني ،كفي ػػا علػػيج للمػػؤمكني أ ٌف الػػو ل الةػػاحل للمػؤمل مػػا يسػػت ي أف حي ٌقػ فيػػه عمػػادة
ا﵁ عاىل.

ا سكدَِّٔ :
(ُ) أ رجه أاو يعل
(ِ) أ رجه المخارم صحيحه ،ر جُِٕٓ :
(ّ) أ رجه المخارم صحيحه ،ر ج.ّّّٔ :
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االس عم ل الِ ني :ورود المعنى االصطالحي للوطنية في القورآن ال وريم والسونّة
النبوية.

كأعػػس اػػا عي االصػ الو للو كيػػة :مػػا لةػػُ إليػػه أ ٌف الو كيػػة ػ قػػدمي ا ةػػاحل
العامة عل ا ةاحل المردية ،كالعم اػركح اجلماعػة ،كأ ٌف الػو س ػو مػل خيػدـ الػو ل ػعمنا
ٌ
ب كاالنتماء لو كه.
ك ن
أرضا ،ك ا يعس أنٌه ديد ا ٌ
ك د كرد القرآف العرمي كالسكٌة الكموية ا ا عي ،كمل ذلت ما ينيت:
ّأوال :ورود المعنى االصطالحي للوطنية في القرآن ال ريم:

ػث ا سػػلمني علػ العمػ الػػو س ك ػ ٌ ر مػػل اآلثػػار
كردت القػػرآف العػػرمي آيػػات ػ ٌ
السلمية ا ٌمة عل اإل الؿ ااالنتماء الو س كمل ذلت ما ينيت:
ٍ
ِِ
ْح َور ِام
ا -ػاؿ ا ػوىل َ ﴿ :والَ يَ ْجو ِرَمنَ ُ ْم َشونََ ُن قَو ْووم أَن َ
صودوُك ْم َعو َِ ال َْم ْسوجد ال َ
أَن دَو ْعَ ُدواْ ودَوع ونُواْ َعلَى الْب ِر والَو ْقوس والَ دَوع ونُواْ َعلَى ا ِ ثْ ِوم والْعو ْدو ِ
ان َوادَو ُقوواْ اللّووَ إِ َن
َ ُ َ
َ َ َ ََ
َ ََ
ِ ِ (ُ)
اللّوَ َش ِدي ُد الْع َق ب﴾ .

فقػػد أكجػػب ا﵁ عػػاىل أف عػػوف العال ػػة اػػني أاكػػاء ا سػػلمني ائمػػة علػ أسػػاس متػػني
مجيعػػا أ ػػوة عػػج العقيػػدة كالػػديل ،كبػ ا يعػػا
مػػل التعػػاكف كاأل ػ ٌػوة الةػػاد ة ،فا سػػلموف ن
ػؤدم إىل اّني ػػار ا تمع ػػات اإلنس ػػانية ،اس ػػمب العة ػػمية القملي ػػة،
أك ػػن ا ش ػػعالت ال ػػف ػ ٌ
كالة ػ ػراع ال مق ػ ػ  ،كال مقيػ ػػة الػ ػػف وجػ ػػد ا تمعػ ػػات عل ػ ػ أسػ ػػاس اللػ ػػوف ،أك اجلػ ػػك ،

ػؤدم إىل كجػػود َتييػػز ا قػػوؽ
أك الكػػوع ،ك ػ ا التمييػػز ال مق ػ ا تمػ مػػل ػػننه أف يػ ٌ
يؤدل إىل يوع العكر كالت رؼ كالمساد.
اني األفراد ،كا تالؿ العدالة ا تم  ،ممٌا ٌ

(ُ) سورة ا ائدة.ِ :
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س و ْوي ُ ْم إِن دَو و َوولَْي ُ ْم أَن دُو ْ ِسو و ُدوا فِ ووي ْاأل َْر ِ
ض َودُو َقطِعُ وووا
ب -ول ػػه ع ػػاىل﴿ :فَو َه و ْ
ول َع َ
أَرح م ُ م .أُولَلِ َ َ ِ
ص َرُى ْم﴾(ُ).
َص َم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
يَ لَ َعنَو ُه ُم اللَوُ فَأ َ
َْ َ ْ ْ
ُ الر َ
يؤدم إىل يعػة لقروػاـ ،كاإلفسػاد
العامة ٌ
فقد دلٌُ اآلية عل أ ٌف إمهاؿ ا ةاحل ٌ
العامػة( :روػج الػديل
األرض سواء الروج ٌ
اخلاصة مل األ ارب ا﵀ي ني ااإلنساف ،أك الروج ٌ
مجيعػا ،كأ ٌف إمهػاؿ وقػوؽ لػت األروػاـ موجػب للعكػة مػل
أك الو ل) الػف شػم ا سػلمني ن
ا﵁ عاىل.
ث نيً  :ورود المعنى االصطالحي للوطنية في السنّة النبوية:

كرد السكٌة الكموية أواديث كث ة دعو إىل عمي معي الو كية اني أاكػاء ا سػلمني
كمل ذلت ما ينيت:
ُ -ػػاؿ رس ػػوؿ ا﵁  :اإ ّن ه عب و و ًدا ُلقهو ووم لحو وووال الن و و س ي و و ع الن و و س

إليهم أوللُ اْلمنون يوم القي مةا(ِ).

فقد ٌاني الرسوؿ أ ٌف ضاء ووائج الكػاس ،ك مػريج كػركبج ػو مػل رمحػة ا﵁ عػاىل
كإىل رمحته ،كال يعػوف ػ ا إالٌ ممٌػل لػب لمػه كضػم و إىل ا﵁ ٌأكال ،فػّ ٌف الػ م يسػارع
فعػ ػ اخلػ ػ ات ػػو الػ ػ م يم ػػوز ارضػ ػواف ا﵁ ،كفعػ ػ اخلػ ػ ات يش ػػم  :الس ػػع مة ػػاحل
العامػػة ،كمسػػاعدة ا﵀تػػاجا أل ٌف ك ػ ٌ ذلػػت يؤلٌػػر القلػػوب كيرس ػ
ا تم ػ  ،كرعايػػة ا ةػػاحل ٌ
كيؤص ػ ػ معػ ػػي الو كيػ ػػة كاالنتمػ ػػاء نمػ ػػوس
ػب كالةػ ػػماء اػ ػػني أف ػ ػراد ا تم ػ ػ ٌ ،
دعػ ػػائج ا ػ ػ ٌ

ا سلمني.

(ُ) سورة مد.ِّ -ِِ :
(ِ) مسكد الش اب للقضاع . ّٖٗ :
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وُّ األَ ْع َمو ِل إِلَووى اللَو ِوو بَو ْعو َد الْ َ و َورالِ ِ
ل إِ ْد َُو ُل السو ُوروِر َعلَووى
َحو َ
ِ -ك ػاؿ  :اإِ َن أ َ
ال ُْم ْسلِ ِما(ُ).

دؿ ا ػػديث عل ػ أمهٌيػػة العم ػ اجلمػػاع كالت ػ ٌػوع  ،كال ػ م فيػػه رعايػػة ةػػاحل
فقػػد ٌ
اآل ريل ك و مل معاين الو كية.
ػاؿ رسػ ي ً
س إِلَووى اللَو ِوو دَو َع و لَى أَنْو َ عُ ُهو ْوم لِلنَو ِ
َحووُّ النَو ِ
َحووُّ
س َوأ َ
ػوؿ اللنػػه " :أ َ
ّ -ىػ ى ى ي
األَ ْعمو ِل إِلَووى اللَو ِوو دَوعو لَى سوورور دُ ْد ُِلُوووُ َعلَووى مسوولِ ٍم أَو دَ َ ِشو ُ َع ْنوووُ ُكربوةً أَو دَو ْق ِ
ضووي
َْ ْ
ْ
َ ُُ ٌ
ُْ
َ
ٍ
ِ
ِ
َحووُّ إِلَو َوي ِم و ْوَ أَ ْن
َع ْنوووُ َديْونً و أ َْو دَطْو ُور ُد َع ْنوووُ ُ ً
وع و َوألَ ْن أ َْمش و َوي َم و َ أَ ِ فووي َح َ ووة أ َ
أَ ْعَ ِ و َ فِووي َىو َرا ال َْم ْسو ِوج ِد يَو ْعنِووي َم ْسو ِوج َد ال َْم ِدينَو ِوة َشو ْوه ًرا َوَمو َوَ َك و َ غَ َ
ضووبَوُ َسوَو َر اللَوووُ
َعوردَوُ وموَ َك َوم غَْي َووُ ولَوو َشو ء أَ ْن يم ِ
ضو هُ َموَُ اللَووُ قَولْبَووُ َر َ و ًء يَو ْوو َم ال ِْقيَ َم ِوة
ضويَوُ أ َْم َ
َ ْ َ ُْ
ْ َ ََ ْ َ
ِ (ِ)
ول األَقْ َداما .
ت اللَوُ قَ َد َموُ يَو ْو َم دَو ُ ُ
َوَم َْ َم َ
شى َم َ أَ ُِ ِيو فِي َح َ ٍة َحَى يَوَو َهيَأَ لَوُ أَثْوبَ َ
الكيب  امضيلة ا الةكر مل الكاس ،ال يل يقضوف ووائج الكػاس كيع ٌػج
ك د ٌنوو ٌ
نمع ج ل ج ان ٌّنج آمكوف مل عػ اب ا﵁ يػوـ القيامػة ،السػيٌما أ ٌّنػج و ٌققػوا كصػر اإلديػاف

ػب لكمس ػػه،
ا ػ ٌ  ،فال ػ م يس ػػاعد أ ػػاو ،كيقض ػ ل ػػه واجت ػػه ال ػ ٌ
ػب ل ػ و م ػػا حي ػ ٌ
ػت أو ػ ٌ
ِ
وُّ
َحو ُد ُك ْم َحَوى يُ ِح َ
ك ع ا لل يتح ٌق اإلديػاف إالٌ بػ ا الوصػر كمػا ػاؿ َ " :ال يُو ْ م َُ أ َ
ِأل ِ
َُيو ِوو َم و يُ ِحووُّ لِنَو ْ ِسووو"( )3كيعػػوف ٌأدل الةػػد ة ا ػػنمور بػػا يومينػػا علػ نعػػج ا﵁ عليػػه،
ككج ػػج إليػػه كمػػا
ف ػػؤالء ػػج أ ػ ا عػػركؼ الػػدنيا ،ومنػػب ا﵁ إلػػي ج فعػ اخلػ كأ لػػهٌ ،
يوجه ا اء إىل األرض اجلداة لتحيا اه ،ككما كاف رس ا﵁ علي ج الةالة كالسالـ.
ٌ
(ُ) ركاو ال ناين ا ع ج العم .َُُٗٓ :
(ِ) ركاو ال ناين ا ع ج العم .ُّْٖٔ :
(ّ) ركاو اإلماـ المخارم صحيحه ار ج.ُِ :
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اصطالح :
 دعري الوحدة الوطنيةً

ا تل ػػر عري ػػر الوو ػػدة الو كي ػػة ع ػػن الت ػػاري  ،نتي ػػة ال ػػتالؼ الثقاف ػػات كالميمل ػػة
اخلارجيػة الدكليػة ،كالتػنثٌر اا ػدارس المعريػة ا ختلمػة ،كا ػتالؼ األيػديولوجيات السياسػػية،

فيعرف ػػا روسووو ان ٌّنػػا :يػػاـ عقػػد اجتمػػاع اػػني الشػػعب
كأكضػػاع دك ػػج الػػف نشػػنكا في ػػاا ٌ
يتووػ ػػد الشػ ػػعب كوػ ػػدة وميػ ػػة مة ػ ػ ية ،ك إ ػ ػػار
كالكظػ ػػاـ السياس ػ ػ القػ ػػائج ،يػ ػػث ٌ
مسػػؤكلية مشػ كة ،ي يػ في ػػا المػػرد ا عومػػة الػػف ػ نظػػاـ اجتمػػاع ار ضػػاو عػػل واعيػػة
(ُ).

كا تيار...

عامػػة يقمػ بػػا مجيػ أفػراد
ٌأمػػا ووون لوووَ فػ ل أ ٌف الووػػدة الو كيػػة ػ يػػاـ سػػل ة ٌ
الشػعب ،كفػ إرادَػج ا ػ ٌػرة ،كجيػب أف يعػػوف ا ٌعػاـ مػػل الشػعب ،كأف ت ػػاا مةػػا ج
كإرادَج م مةاحل كإرادة الشعب(ِ).

ك كػاؾ عريػػر للووػػدة الو كيػػة ذكػػرو عبوود اه بووَ نو ي ،ك ػػو :الووػػدة الو كيػػة ػ

ا اد جمموعة مػل المشػر
راية وعج كاودة(ّ).

الػديل كاال تةػاد كاالجتمػاع كالتػاري ،

(ُ) عػػادؿ مػػد زك ػ صػػادؽ ،الوح وودة الوطني ووة ف ووي قب وور

معػاف كاوػد ،ك ػُ

رسػػالة دكتػػوراو غ ػ مكشػػورة ،جامع ػػة

الق ػػا رة ،كلي ػػة اال تة ػػاد كالعل ػػوـ السياس ػػية ،َُٖٗ ،ص ،ٗٓ :ك نمػ ػ ا رجػ ػ العدي ػػد م ػػل
التعارير األ رل.

(ِ) جمموعػػة مػػل ا ػػؤلمني ،رؤسو ء الوودول أمو م حو ّق دقريوور المصووير ووا ووُّ الح و ظ علووى الوحوودة
الوطنية وال رابية م موعات أكادديية ا ملعة ا راية ،فاس ،ُْٗٗ ،ص.ّّ :

(ّ) عمد ا﵁ ال ناج آؿ ممارؾ ،قراءة في م هووم الوحودة الوطنيوة جريػدة الريػاض ٓ ،رايػ األكؿ
ُِْٔ ُْ ،أفري ََِٓ ،عدد.ُّّْْ :
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األمػػة الواوػػدة مػػل ػػالؿ
كيػػرل عمو و رة أ ٌف الووػػدة الو كيػػة ػ الت ػ لر اػػني أاكػػاء ٌ

األمػة
الركااف القومية ،عل أساس مل وقوؽ ا وا كة الف رفن التمييز كالتمر ػة اػني أاكػاء ٌ
سب ا عتقد كالديل(ُ).
كلتعرير الوودة الو كية خنتار عرير ال مػاكم الػ م يقػوؿ فيػه :ا الوحودة الوطنيوة
وّ بهو الجميو وي منوون بهو
بيَ مواطني دولة معيّنة دقوم على عن صر واِحة يح ّ
ويس ع ّدون لل ضحية في الدف ع عنه "(.)2

الوا ،كايػػاف التنصػػي الشػػرع م ػػوـ
اعػػد ػ و اجلولػػة عريػػر الو كيػػة ل ػػة كاصػ ن
الو كيػػة ٌّ ،عريػػر الووػػدة الو كيػػة ،نكتق ػ إىل ا ػػديث عػػل اجلانػػب الثػػاين مػػل ا وضػػوع،
كنمدأ اا ديث عل األسرة.

األسرة:
 -دعري األسرة:

ةػػب ،كاألسػػرة االضػ ٌػج
الع ٍ
ل ػػة :أص ػ كلمػػة األسػػرة مػػن وذة مػػل األ ٍ
ىسػػر مبعػػي الش ػ ٌد ك ى
عي الدرع ا ةيكة.
األـ ،إذ مها الرااط اني ػ و ا موعػة سػواء كػنت
ك ا موعة ا تكاسلة مل األب ك ٌ
أك ص رت ،ك ج غالمان ايعيشوف ُ سقر كاود ك مع ج مةاحل مش كةا(ّ).
(ُ) مد عمارة ،ا سالم والوحدة الوطنية ،دار ا الؿ ،القا رة ،ُٕٗٗ ،صِّ :
(ِ) سليماف مد ال ماكم ،ـ .س ،صُٕ :

(ّ) عمػػد ا﵁ اػػل ف ػػد الشػرير :دور األسوورة فووي أمووَ المج مو  ،كر ػػة عمػ مق ٌدمػػة لكػػدكة ا تمػ
كاألمل ا كعقدة اعلية ا لت ف د األمكية االرياض(ُُِِْٓ / ِ/ِْ _ ِ/ق).
http://www.minshawi.com/other/alshareef1.htm
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كاألسػ ػػرة وجػ ػػد مجي ػ ػ ا تمعػ ػػات اإلنس ػ ػػانية ،كألج ػ ػ ذلػ ػػت وجػ ػػد العدي ػ ػػد م ػ ػػل
التعريمػات لقسػػرة ،ك ػ ختتلػػر سػػب ا ػػتالؼ الثقافػػات كالػػكظج االجتماعيػػة كمػػل ػ و
التعريمػػات :ااألسػػرة مكظٌمػػة اجتماعيػػة ،تعػ ٌػوف مػػل جمموعػػة مػػل األف ػراد ير م ػػوف اعض ػ ج

االمعن مبكظومة مل الركااف االجتماعية كاأل ال ية كالركوية كالكمسػية ،ك ػ و الػركااف ػ
مرؽ اني األسرة اإلنسانية كا يوانيةا(ُ).
الف َتيٌز األسرة عل غ ا ،ف
ٌ
عرؼ ان ٌّنػا :امجاعػة اجتماعيػة تميٌػز مبعػاف إ امػة مشػ ؾ ك عػاكف ا تةػادم ككّنيمػة
 ك ٌعاثرية ،كيوجد اني اثكني مل أعضائ ا عال ػة زكاج ٌ
يقر ػا ا تمػ  ،ك تع ٌػوف علػ األ ػ ٌ
التمسا(ِ).
مل ذكر االغ كأنث اال ة ،ك م مل نسل ما أك عل ري ٌ
معػػا اراػػاط الػػزكاج أك الػػدـ أك
 ك عػ ٌػرؼ نأيضػػا ان ٌّنػػا :اجمموعػػة مػػل األ ػػخاص ير م ػػوف ن
معػػا كف نقػػا ألدكار اجتماعيػػة ػ ٌددة،
التمػ ٌػس ،كيعيشػػوف ػػُ سػػقر كاوػػد ،كيتمػػاعلوف ن
كحيافظوف عل منف ثقا كاودا(ّ).
مؤسس ػػا ه ال ػػف ع ػػوف العال ػػة
كعرفػػُ ن
أيضػػا ان ٌّن ػػا :االووػػدة األكىل للم تم ػ  ،كأكىل ٌ
 ٌكيتج دا ل ا كشملة المرد اجتماعينا ،كيعتسب مك ا العث مػل
في ا ال الب مما رةٌ ،

(ُ) معػػل ليػ عمػػر كآ ػػركف ،الموودُل إلووى علووم اال مو ع دار الشػػركؽ للكشػػر كالتوزيػ  ،عمػػاف،
ُِٗٗـ ،ص. ُُِ :

(ِ) وسل عمد الماسف مد ،علم اال م ع معتمة غريب ،القا رة ،ُِٖٗ ،ص.ّٗٗ :

(ّ) مػػود مػػد عمػػد ا﵁ كسػػكاكم ،أسووّ ال ربيووة ا سووالمية ودور األسوورة فووي دأصوويله ودع ي ىو ،
ػػث مق ػ ٌدـ لكػػدكة :رايػػة األسػػرة ّن ػ ٌ عػػاليج اإلسػػالـ ،ػػالؿ ُٓ ،َُِْ/ِ/ُٖ-كظػػيج
ا كظٌمة اإلسالمية لل اية كالعلوـ كالثقافة ،كا كظٌمة اإلسالمية للعلوـ ال مية ،االتعػاكف مػ جامعػة
عرمة ،ص.ّْ :
ٌأـ القرل مب ٌعة ا ٌ
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معارفه كم ارا ه كعوا مه كا ا ا ه

ا ياة ،كجيد فيه أمكه كسعيكتها(ُ).

كإجرائينا ديعل قدمي التعرير اآليت لقسرة :ااألسرة المسولمة ىوي الربو ط الشورعي
المق ّدس الري يقوم على ال وا ويقوم على النصرة والحم يوة وال ورابط بويَ أفرادىو

وأىم م ّسس دو ال ي د ّون فيهو العالقو ت المب شورة
ودمِّل الوحدة األولى للمج م
ّ
وال ووي ينشووأ فيه و ال وورد ود و ّم فووي إط رى و المراحوول األولووى مووَ دنشوول و اال م عيووة

حيووي ي سووُّ ال وورد عووَ طريقهو مع رفووو ومه رادووو وميولووو وقيمووو وعواط ووو وادّج ى دووو

في الحي ة ويجد فيه أمنو وس ين وا.

كمػػل الثااػػُ األدايػػات االجتماعيػػة أ ٌف األسػػرة ا سػػلمة مك ػ اػػداياَا األكىل كو ػ ٌ
اليوـ ،كانُ ا آثار ديكية ك لقية ك راوية ،ف ػ الػف كانػُ ضػ الػكظج اخللقيػة ك واعػد ا

وضل مكا ا ك قوـ راسػت ا ،ك ػ الػف كانػُ َتيٌػز اخلػ
مة أوعام ا ،ك ٌ
السلوكية ك ٌ
مػػل الشػ ٌػر ،كالمضػػيلة مػػل الرذيلػػة ،ك رسػػج مقػػايي األ ػػالؽ(ِ)ا ف ػ نعمػػة مػػل نعػػج ا﵁
ػتقر بػػا ويػػاَج ،ك لػ ٌػهل ػػج رغمػػاَج ،كَيٌػػم ػػج أسػػماب ال مننيكػػة،
ار ضػػا ا لعمػػادو ،لتسػ ٌ
كا شاعر كالعوا ر الكميلة(ّ).

عماف ،ط ،ُّٖٗ ،ُ :ج،ُ :
(ُ) مد عقلة ،ن م األسرة في ا سالم ،معتمة الرسالة ا ديثةٌ ،
ص.ٕ :

(ِ) إاػرا يج اػل ممػارؾ اجلػوير :األسورة وأثرىو فوي دحقيوق األموَ ال وردي والمج معوي كر ػة عمػ
مقدمة لكدكة ا تمػ كاألمػل ا كعقػدة اعليػة ا لػت ف ػد األمكيػة االريػاض مػل ُِ ِ/وػ ِِْ/
مل عاـ ُِْٓ ػhttp://www.minshawi.com/other/aljuwair.htm ،

(ّ) اخل يب كآ ركف ،أصول ال ربية ا سالمية دار اخلرجي للكشر ،الرياض ،ُٗٗٓ ،ص.ِِّ :
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األكؿ ل نسػػاف ،في ػػا يولػػد ،كفي ػػا يكشػػن كي عػػرع ،كفي ػػا يػػتعلٌج
كاألسػػرة ػ ا﵀ضػػل ٌ
ا ػيثي كالقيىج كا مادئ.
كإ ٌف األسرة الميملة األكىل لتدريب اإلنساف عل ا سػؤكلية الػف كلٌمػه ا﵁ بػا ،ك ػ

األكؿ ال م ديػارس مػل ال ػا مسػؤكلية وامتػه علي ػا،
عمارة األرض ،ك ا يداف العمل ٌ
ك الميملة األكىل الف ع ٌد المرد لتحقي التعاف االجتماع (ُ).
كعل ػ ماسػػم فػػّ ٌف األسػػرة معػػاف اكػػاء األجيػػاؿ كإع ػداد ك كش ػملة ا ػوا كني الةػػا ني
للم تم ػ  ،في ػػب عل ػ القػػائمني علي ػػا (األاػػويل) أف يتمتٌعػػا اثقافػػة راويػػة كافيػػة عيك مػػا
(ِ).

عل وجيه أكالد ج كإر اد ج كنةح ج ،أل ٌف فا د الش ء ال يع يه
 -اى م م ا سالم ب ألسرة

ػتج اإلسػػالـ ااألسػرة ا تمامػانكمػ ان كجعل ػػا اخلليػػة األكىل ا تمػ  ،كمل ي ػ ؾ ص ػ ة
لقػػد ا ػ ٌ
ػت ،ػػاؿ ا﵁ عػػاىلَ ﴿ :وِم و ْوَ آيَ دِو ِوو أَ ْن
كال كم ػ ة مػػل ػػؤكّنا إالٌ أكضػػح ا مبػػا ال ي ػػدع جمػػاالن للش ػ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول بَوْي وونَ ُ ْم َمو َوو َدةً ورحمووة﴾(ّ) ،ك ػػاؿ ا﵁
َُلَو َوق لَ ُ و ْوم مو ْوَ أَن ُس و ُ ْم أَ ْزَوا و ً لَ ْس و ُنُوا إلَْيو َه و َو َ َعو َ
ِ
ِ
ِ
ويَ َو َح َ و َدةً
ول لَ ُ ووم ِم ْوَ أَ ْزَوا ُ وم بَن َ
ول لَ ُ وم ِمو ْوَ أَن ُسو ُ ْم أَ ْزَوا و ً َو َ َع َ
عػاىلَ ﴿ :واللّووُ َ َع َ
ورَزقَ ُ م ِمَ الطَيِب ِ
ت أَفَبِ لْب ِط ِل يو ْ ِمنُو َن وبِنِ ْعم ِ
ت الل ِّو ُى ْم يَ ْ ُ ُرو َن﴾(ْ).
َ َ
َ ُ
َ َ
ََ
(ُ) سُ المكات الد :األسرة . .الحصَ الحصيَ
http://www.sharkiaonline.com/detail.asp?iData=5781&CATEGORIES_ID=60

(ِ) مد ال يوسر أمحد عميمػ  :دور األسرة فوي أموَ المج مو  ،كر ػة عمػ مقدمػة لكػدكة ا تمػ
كاألمل ا كعقدة اعلية ا لت ف د األمكية االرياض مل ُِ ِ/و ِْ ِ/مل عاـ ُِْٓ ػ.
http://www.minshawi.com/other/afify.htm

(ّ) سورة الركـ.ُِ :
(ْ) سورة الكح .ِٕ :
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ػب علػ مشػاعر
كاألسرة اإلسالـ ا﵀ضل ال ميع للكا ملة الةاعدة ،في ػا ش ٌ
ا﵀مٌػػة كالرمح ػػة كالتعافػ ػ  ،لتة ػػمل ػ ػ و الرك ػػائز ج ػػزءان م ػػل ميعت ػػا ،ك لقػ ػان أص ػػيالن يعيٌػػر
كيضمف سلوك ا ،ليمي عل أساس ا جمتم التقول كالعم الةاحل.
كاألسرة مظلٌة إنسانية ضركرية لمكاء الكم  ،كممارسة ا عيشة ا انملة ا ياةٌ .أما اكػاء
ػتج عػػل ري ػ الػػزكاج ال ػ م يشػػم الكػ ػزعات
الػػكم اإلنسػػانية ا تعاملػػة للرج ػ أك ا ػرأة فيػ ٌ
الم ري ػػة ،كا ي ػػوؿ ال ريزي ػػة ،كيل ػ ٌػيب ا ال ػػب الكمس ػػية كالركوي ػػة كالعا مي ػػة كاجلس ػػدية ،دكف
ػؤدم إىل االمػػالؿ مػػل المضػػيلةا ك ٌأمػػا ممارسػػة
ورمػػاف مػػل اإل ػػماع اجلكسػ  ،كدكف إااويػػة ػ ٌ
ا عيشػػة ا انملػػة ا يػػاة فتحة ػ مػػل ػػالؿ األسػػرة الػػف وجػػد ٌمع ػان ص ػ ان يمػػس أصػػوؿ
ويا ػػه كمعيش ػػته ب ػػدكء ،كحي ٌق ػ ػ عاكن ػ ػان اكٌ ػػاءن ك ويٌػ ػان الت لٌ ػػب عل ػ ػ مش ػػعالت ا عيش ػػة
الود كاألن كال مننيكة كالسالمة.
كا عاسب ،كختيٌج في ا أجواء ا﵀مٌة ك ٌ
ألكؿ الػ ػ ػ م يكش ػ ػػن في ػ ػػه ال مػ ػ ػ ج ػ ػ ٌػو ال اي ػ ػػة
إ ٌف األس ػ ػػرة ا س ػ ػػلمة ،ػ ػ ػ ا عقػ ػ ػ ا ٌ
اإلسالمية ،كإ ٌف أ ٌج أ داؼ عويل األسرة إ امة ودكد ا﵁ :أم قيػ الػزكجني ػرع
ا﵁ كمرضػػا ه ك ػ ٌ ػػؤكّنما كعال اَمػػا الزكجيػػة ،ك ػ ا معكػػاو إ امػػة الميػػُ ا سػػلج ال ػ م
يمس ويا ه عل قي عمادة ا﵁ ،أم عل قي ا دؼ األمس لل اية اإلسالمية.

األكؿ األسػػرة،
ك ػػد كضػ اإلسػػالـ األسػ ى الػػف مػػي علي ػػا األسػػرة ،فنر ػػد المػػرد ٌ
ػيب  :ا دُو و ْن َ ُا ال َْم و ْورأَةُ ِأل َْربَو و ٍ لِ َم لِ َهو و
ك ػػو ال ػػزكج ،إىل كيمي ػػة ا تي ػػار زكجت ػػه ،فق ػػاؿ الك ػ ٌ
ولِحسبِه و م لِه ولِ ِدينِه فَ ظْ َ ر بِ َر ِ
ت يَو َداَا(ُ) ،فالزكجػة صػاومة الػديل
ات الدِي َِ دَ ِربَ ْ
َ َ َ َ َََ َ َ َ
ْ
(ِ)
نواة األسرة الةا ة الف يخت ًرج للم تم أفر نادا صا ني .
(ُ) ركاو المخارم

صحيحه :ر ج ََْٕ

(ِ) الميحػػاين ،مػػد اػػل سػػامل ،إصووالح المج م و شوورح م لووة حووديي مم و اد ووق عليووو الب و ري
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كم ػػا أر ػػد اإلس ػػالـ الزكج ػػة أك كليٌ ػػا إىل ا تي ػػار ال ػػزكج الة ػػاحل ،فق ػػاؿ  :اإِذَا
ِ و ْوو َن ِدينَ وووُ َو ُُلَُق وووُ فَو َ ِو ُ وووهُ إَِال دَو ْ َعلُوووا دَ ُ و ْوَ فِ ْونَو وةٌ فِ ووي ْاأل َْر ِ
ض
وُّ إِلَو ْوي ُ ْم َم و ْوَ دَو ْر َ
َُطَو َ

يلا(ُ).
س ٌد َع ِر ٌ
َوفَ َ

ػتب
ك ع ػ ػ ا يكشػ ػػن ال م ػ ػ ايػ ػػُ أ ػ ػػيج عل ػ ػ قػ ػػول ا﵁ ،فيقت ػ ػػدم ا ػ ػ لت ،إذ ديػ ػ ٌ
كيعتس ػػب ل ػػت الع ػػادات األاوي ػػة الس ػػمحة م ػػل ػػالؿ ا عايش ػػة اليومي ػػة ،كم ػػل ٌّ يقتكػ ػ
اعقيدَما اإلسالمية وني يةمل كاعيان ،إضػافة لتحقيػ السػعوف الكمسػ كال مننيكػةا فػّذا

اجتم الزكجاف عل أساس مػل الرمحػة كاال مملكػاف الكمسػ ا تمػادؿ ،فحيكملػ يػ ٌ الكا ػم
ػودة ،اعي ػػدان ع ػػل القل ػ ػ كع ػػل العق ػػد
جػ ػ يو س ػػعيد ي م ػػه الثق ػػة كاال مملك ػػاف كالع ػػر كا ػ ٌ
كاألم ػراض الكمسػػية الػػف ضػػعر خةػػيته ،أك ػػزرع فيػػه مظػػا ر ا قػػد كالعػػرو ل ػريل،
فعل األاويل ق مسؤكلية راية األاكاء كك ايت ج مل اخلسراف ك ٌ
الشر كالكار ،الف كتظػر كػ ٌ
َِ
آمنُوووا
يَ َ
إنسػاف ال يػػؤمل اػػا﵁ ،أك يتٌمػ غػ سػػمي ا ػؤمكني ،ػػاؿ ا﵁ عػػاىل﴿ :يَو أَيو َهو الوور َ
ِ
ودى و النَو س وال ِ
ظ ِش و َدا ٌد َال
ْح َج و َرةُ َعلَْيو َه و َم َاللِ َ وةٌ ِغو َوال ٌ
س و ُ ْم َوأ َْىلووي ُ ْم نَو راً َوقُ ُ َ
ُ َ
قُوووا أَن ُ َ
(ِ)
ول راع
و
ك
لل
و
س
اه
ن
إ
ا
:

ػاؿ
ػ
ك
،
صووو َن اللَوووَ َم و أ ََمو َورُى ْم َويَو ْ َعلُووو َن َم و يوُ و ْ َم ُرو َن﴾
ّ
يَو ْع ُ
ّ

عم اس رع ه أح ظ أم ِيّ حّى يسأل الر ل عَ أىل بي وا(ّ).
ّ

=

ومسلم ،م دار الكدكة اجلديدة ،ا كت ،ط ،ُُْٕ ،ُ :ص.َِّ :
(ُ) ركاو ال م م سككه :ر ج ََُْ.
(ِ) سورة التحرمي.ٔ :
(ّ) ركاو اال وماف صحيحه ار ج. َْٕٓ :
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 -وظ ل األسرة في ا سالم:

األس ػػرة ػ ػ األس ػػاس كاألصػ ػ
ع ػػويل المك ػػاء اإلنس ػػاين ركويػ ػان كعقليػ ػان كعقائ ػػديان
كجسػػديان ككجػػدانيان كانمعالي ػان كاجتماعي ػان ،ل ػ ا ػػد أ ٌف اإلسػػالـ وػػرص عل ػ ػ ا التعػػويل،

كذلػػت ليضػػمل سػػالمة الكسػ مػػل األمػراض الوراثيػػة الػػف ك ػػب أكالدان معتػػو ني كمعػ ٌػو ني،
ػتج اسػػالمة الكسػ عقػالن كجسػػدان مػ مولػػدو ،ػػدو يمػ ُػني كّنيمػػة األسػػرة المكػػاء
ككمػػا ا ػ ٌ
الركو ػ كالعقائ ػػدم ل نس ػػاف اع ػػد مول ػػدو ول ػػه  :امو و ِم ووَ مولُو ٍ
وود إَِال يُولَو و ُد َعلَ ووى
َ ْ َْ
ِ ِ
صوورانِِو أَو يم ِج ِِ
ِِ
ول
يموةُ بَ ِه َ
سو نو َك َمو دُو ْنوَ ُ الْبَ ِه َ
يموةً َ ْم َعو َء َىو ْ
الْ طْو َورة فَوأَبَو َواهُ يوُ َه ِو َدانووو أ َْو يوُنَ ِ َ ْ ُ َ َ
دُ ِحسو َن فِ َيه ِم َْ َ ْد َع ءا(ُ).
ؤسسػػة كالميملػػة ال اويػػة األكىل الػػف يعػػي في ػػا المػػرد كيػػتعلٌج كثػ نا
ك عػ ٌد األسػػرة مبثااػػة ا ٌ

مل أ عاؿ السلوؾ(ِ).
ممةػػلة
كلقػػد ع ٌم ػ اإلسػػالـ اميػػاف أوعػػاـ األسػػرة م ػ اإل ػػارة إىل أس ػرار التش ػري
ٌ
ػػارة ،كجمملػػة أ ػػرل ،آيػػات كسػػور متع ػ ٌددة كأواديػػث كث ػ ة ،مػػل إرث ككصػػيٌة كنعػػاح
ك الؽ ،كاياف أسماب األلمة ككسائ وسل ا عا ػرة ،ك ػيٌد صػرح ا﵀مٌػة اػني أفراد ػا علػ
نسػػي وقػػوؽ معلومػػة دائػػرة ػػدكدة ،فم ػ ركعيػػُ لػػت ا ػػدكد عا ػػُ األسػػرة
ػث علػ َتاسػع ا كا اد ػا ،كن ٌمػر عػل
أرغد عي كأ كن وياة ،كو ٌ ر مل دـ األسرة ،كو ٌ
ك ٌ ما يدعو إىل م ٌعت عرا ا.
ف ػػّذا ػػاـ األا ػ ػواف اوّنيمت م ػػا كامل ػػة كش ػ ػملة أاكائ م ػػا عل ػ ػ ش ػ ٌػرب ركح التع ػػاليج
كورص ػػا علػ ػ م ػػادم عكاص ػػر التم ٌع ػػت األس ػػرم ،ف ػػّ ٌف ػ ػ و اخللي ػػة س ػػتعوف
اإلس ػػالمية،
ن
(ُ) ركاو اإلماـ المخارم

صحيحه ،ر ج.َُِٕ :

عماف ،َُٗٗ ،ص.ُٕٓ :
(ِ) مد عقلة ،دربية األوالد في ا سالم ،معتمة الرسالة ا ديثةٌ ،

_______

117

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

صػػا ة ،ك كمػػُ رجػػاالن كنسػػاءن صػػا ني ،يسػ موف إسػػعاد أنمسػ ج ك قػ ٌدـ جمػػتمع ج مػػو
س إِنَو َُلَ ْقنَو ُك ْم ِم ْوَ
األفض  ،ك ا ما نزو لكا اآلية العرديػة ولػه عػاىل﴿ :يَو أَيو َهو النَو ُ
ذَ َك ٍر َوأُنَِى َو َ َعلْنَ ُك ْم ُشعُوب ً َوقَوبَ لِ َل لَِو َع َرفُوا إِ َن أَ ْك َرَم ُ ْم ِع ْن َد اللَ ِو أَدْو َق ُك ْم﴾(ُ).
كيرل الشيماين :أ ٌف أ ٌػج كّنػائر األسػرة ال اويػة ػ  :ال ايػة الديكيػة ،كال ايػة المدنيػة،
ػحية ،كال ايػػة العقليػػة ،كال ايػػة اجلماليػػة ،كال ايػػة الكمسػػية ،كال ايػػة الوجدانيػػة،
كال ايػػة الةػ ٌ
كال اية الركوية ،كال اية اخللقية ،كال اية االجتماعية ،كال اية السياسية للمرد ا سلج(ِ).

ػتج شػػعي المػػرد كإعػػدادو ليعػػوف عضػ نػوا ا تم ػ ال ػ م يكتم ػ إليػػه،
ك األسػػرة يػ ٌ
ائمػػا عل ػ أس ػ سػػليمة ،كانػػُ الكتي ػػة ػ نا
فػػّذا كػػاف ػ ا اإلعػػداد يٌمنػػا صػ ن
ػحيحا ،ك ن
(ّ)
ائمػا علػ الموضػ
ن
كصالوا للم تم ا ٌأما إذا كػاف ذلػت اإلعػداد مشػوانا االشػوائب ،ك ن
(ْ)
كاإلمهػػاؿ كالالممػػاالة ،فػػّ ٌف الكتي ػػة سػػتعوف ػارا ك ػ نػرا علػ ا تمػ انسػػرو ا ك ػ ا ممػػدأ
َ
ي الَ يَ ْ ُور ُ إِالَ
ُّ يَ ْ ُر ُ نَوبَ دُوُ بِِإ ْذ ِن َربِِو َوالَ ِري َُبُ َ
يقررو وله َ ﴿ :والْبَولَ ُد الطيِ ُ
رآين ٌ
نَ ِ ًدا﴾(.)5

(ُ) سورة ا

رات.ُّ :

(ِ) عل ػ أسػػعد ك مػػة ،علووم اال م و ع ال ربوووي ،مكشػػورات جامعػػة دمش ػ  ،ط ،ََِِ ،ِ :ص:
ّٕا عمػػر مػػد التػػوم الشػػيماين ،مووَ أسووّ ال ربيووة ا سووالمية اجلامعػػة ا متووػػة ،ػراال ،
َُٗٗ ،ص.َُٓ :

(ّ) صاحل ال عل أاو عراد ،مق ّدمة في ال ربيوة ا سوالمية ،الػدار الةػولتية للكشػر كالتوزيػ االريػاض،
ُِْْ ػ ،ص.ُٗ :

(ْ) إارا يج ناصر ،علم اال م ع ال ربوي ،دار اجلي  ،ا كت ،لمكاف ،ط ،ُٗٗٔ ،ِ :ص.ٖٔ :
(ٓ) سورة األعراؼ.ٖٓ :
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كاو ػ ػ ٌ ق ػػوـ األس ػػرة ا ػػدكر ا ال ا ػػوم ا ريق ػػة س ػػليمة ،ك ت كٌ ػػب األ ػػاء ،ك ع ػػن
ػتقرة ادئػػة ،غكيٌػػة اػػا ث ات الثقافيػػة،
ااألاكػػاء إىل اػ ٌػر األمػػاف ،علي ػػا أف قػػوـ ات يملػػة ايملػػة مسػ ٌ
اي وملة مش ٌ عة لل م عل التسػاؤؿ كالت ريػب كالتةػحيل ،اليػة مػل أنػواع التمييػز كالتحيٌػز
كالتسلٌف ،اعيدةو عل القسوة كالعقاب الةارـ ال م يؤذم خةية ال م ا(ُ).

ػتج بػػا اإلسػػالـ،
كعليػػه ،فػػّ ٌف األسػػرة مػػل أ ػ ٌػج ٌ
مؤسسػػات التكشػملة االجتماعيػػة الػػف ا ػ ٌ
كعم ػ عل ػ دعم ػػا كا مػػاظ عل ػ َتاسػػع ا ،فػػّذا اجتم ػ الزكجػػاف إ ػػار األسػػرة عل ػ
ػودة ،فحيكمل ػ يػ ػ ٌ الكا ػػم ج ػ ٌػو س ػػعيد عل ػ أس ػػاس الثق ػػة
أس ػػاس الع ػػر كالرمح ػػة كا ػ ٌ
ػودة ،اعيػ نػدا عػػل القلػ كالعي ىقػػد كاألمػراض الكمسػػية ،ك ػ ا مػػا سػػع لتحقيقػػه
كاال مملكػػاف كا ػ ٌ
ال اي ػػة اإلس ػػالمية ،ػػاؿ ا﵁ ع ػػاىلَ ﴿ :وِم و ْوَ آيَ دِو ِوو أَ ْن َُلَ و َوق لَ ُ ووم ِم و ْوَ أَن ُ ِسو و ُ ْم أَ ْزَوا ً و و
ِ ِ
وُ َْليو ٍ
ِ
ِ
ت لَِقو ْووٍم يَوَو َ َ و ُورو َن(ِ)﴾،
ول بَو ْي وونَ ُ م َمو َوو َدةً َوَر ْح َموةً إِ َن فووي ذَلو َ َ
لَ ْسو ُ نُوا إلَْيو َهو َو َ َعو َ
األكؿ كا ماية كالتحةني مػل الت ٌػرؼ المعػرم
كإف ٌق ما ق ٌدـ ،ف لت و الضماف ٌ
ا تم ا سلج.
كبػ ا ختػرج المشػرية مػل ػػور المرديػة إىل روااػة اإلنسػػانية لتػد ل ا مػػل أكسػ أاوابػػا،

كوريػة ا ركػة كالتك ٌقػ كالمعػر كالت ػارة،
ك ػو اػاب التعػارؼ الػ م يقػود إىل التعػاكف كالتػ زر ٌ
كغ ػػا مػػل ا ةػػاحل ا رسػػلة اػػني الكػػاس ،كاضػػماف صػػالح أف ػراد األسػػرة ،فػػّ ٌف ا تم ػ كلٌػػه
سوؼ يتٌ ه إىل الةالح ،ك كحسر مسمٌمات العكر كاآلفات الف كخر اعن ا تمعات.

(ُ) عل

لي أاو العيكني ،كآ ركف ،ال ربية ومش الت المج م جامعة الز ازي  ،فرع اك ػا ،كليػة

ال اية ،سج أصوؿ ال اية ،ََِّ ،ص.َُٖ :
(ِ) سورة الركـ.ُِ :
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ممةػػلة
كلقػػد ع ٌم ػ اإلسػػالـ اميػػاف أوعػػاـ األسػػرة م ػ اإل ػػارة إىل أس ػرار التش ػري
ٌ
ػػارة ،كجمملػػة أ ػػرل ،آيػػات كسػػور متع ػ ٌددة كأواديػػث كث ػ ة ،مػػل إرث ككصػػية كنعػػاح
كاني أسػماب األلمػة ككسػائ وسػل ا عا ػرة ،ك ػيٌد صػرح ا﵀مٌػة اػني أفراد ػا علػ
ك الؽٌ ،

نسػػي وقػػوؽ معلومػػة دائػػرة ػػدكدة ،فم ػ ركعيػػُ لػػت ا ػػدكد عا ػػُ األسػػرة
ػث علػ َتاسػع ا كا ٌ اد ػا ،كن ٌمػر مػل
أرغد عي كأ كن وياةا كو ٌ ر مل ػدـ األسػرة ،كو ٌ
ك ٌ ما يدعو إىل م ٌعت عرا ا.
ك ا تمع ػ ػػات اإلس ػ ػػالمية ػ ػػد أ ٌف كّنيم ػ ػػة األس ػ ػػرة َتتػ ػ ػ ٌد لتةػ ػ ػ إىل ركح اإلنس ػ ػػاف
وج ػػا الوج ػػة السػػليمة الػػف تٌم ػ م ػ ف ر ػػه الػػف ف ػػرو ا﵁ علي ػػا ،كإذا ا ٌم ػ
فتةػػقل ا ك ٌ
التوجيػػه األسػػرم مػ ف ػػرة اإلنسػػافٌ ،أدل ذلػػت إىل صػػالح المػػرد ااسػػتقامته كأمكػػه الكمسػ
كاالجتماع .

إ ٌف اإلنسػػاف يعتسػػب عػػادة األسػػاليب السػػويٌة للسػػلوؾ كالتمعػ مػل ػػالؿ التماع ػ
االجتماع كاالوتعاؾ ااآل ريل ،كأ ٌف األاويل مها العادة األكائػ الػ يل يقومػوف اعمليػة
الت ميػ االجتمػػاع  ،فال م ػ يسػػت يب لقاػػويل كيسػػت يماف لػػه ،ك ػ ا مػػل ػػننه أف يزيػػد
العال ة الشخةية القائمة اني ال م كأاويه(ُ).
إ ٌف االسػػتقرار الكمسػ دا ػ األسػػرة لػػه أمهٌيػػة شػػعي الشخةػػية السػػويٌة لقاكػػاء،
فقػ ػػد أ ػ ػػارت ع ػ ػ ٌدة دراسػ ػػات نمسػ ػػية إىل أ ٌف األسػ ػػرة الػ ػػف يعػ ػػي أفراد ػ ػػا والػ ػػة التم ٌعػ ػػت
كاالمالؿ ،ككثػرة الكزاعػات كالتحلٌػ العال ػات ،عػ ٌد الكػواة األكىل لكشػنة ك رعػرع السػلوؾ
يسم االسيعوااثية(ِ).
ا ٌ
ضاد للم تم ال م ٌ

(ُ) داكد اور يمة ،مدُل إلى علوم ال ربية ،ا معة العراية ،غرداية ،ََِٗ ،ص.ْٓ :
(ِ) داكد اور يمة ،مدُل إلى علم الن ّ :رؤية إسالمية ص.ُٖٗ :
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كيتٌسػػج سػػلوؾ الشخةػػية السػػيعوااثية االتع ػ ٌدم كالعكػػر كإي ػ اء الكػػاس أك األ ػػياء،
ك و يتٌسج االقسوة كعدـ الكدـ عل ما يمع أك يقوؿ ،كال يشعر ااإلّ إزاء مػا يمعػ  ،كال
يراع يىج ا تم كأعرافه ،كمل كا فػّ ٌف اعػن ة ٌػرفا ه عػوف ضػ ٌد ا تمػ  ،كضػ ٌد الووػدة

الو كية.
إ ٌف ّن ور السلوؾ ا كحػرؼ ػد يػنيت عػل ريػ ػنثٌر األاكػاء ا مػائ اآلاػاء ،أك اسػمب
ا رماف الشديد ٌدة ويلة ،أك عػدـ اسػتقرار األسػرة كسػي رة ا شػعالت كاخلةػومات اػني
مؤسسػػة اجتماعيػػة تل ٌق ػ ال مػ إلعػػدادو ك كشػملته مق ػان
األف ػرادا كمػػا أ ٌف األسػػرة ػ ٌأكؿ ٌ
ت لٌمػػات ا تم ػ ال ػ م عػػي فيػػه ،فشخةػػية اآلاػػاء ككجػػود ج ،كأسػػلوب كش ػملت ج مػػل
ػوم أك ا ت ػ ٌػرؼ ،فاألس ػػرة ػ اللمكػػة
ا﵀ ػ ٌددات األساسػػية ّن ػػور ك عػػويل السػػلوؾ السػ ٌ
األكىل ا تمػ ػ  ،ك ػ ػ ا يلقػ ػ علي ػػا عمملػ ػان كمػ ػ ان ،ذل ػػت أنٌػػه إذا ص ػػلحُ األس ػػر ،ص ػػلل

ػتمر ا تمػ ػ ص ػػورة ص ػػا ةا كم ػػا أ ٌف
ا تم ػ  ،كل ػػو وافظ ػػُ األس ػػر علػ ػ ص ػػالو ا اس ػ ٌ
ػوم ،كل ػػي عل ػ
األسػػرة ػ ا ٌ
ؤسس ػػة االجتماعيػػة الووي ػػدة ال ػػف قػػوـ عل ػ أس ػػاس عضػ ٌ
اديػ ػػة عل ػ ػ
أسػ ػػاس كّنيم ػ ػ ٌ  ،ك ػ ػ ا يع ي ػ ػػا فرصػ ػػة نػ ػػادرة لتخميػ ػػر الض ػ ػ وط الكمسػ ػػية كا ٌ
أفراد ا(ُ).
ػرم أك ثقػا ٌ مع ٌػني،
األسرة إ نذا ا سملولة عل وجيه الكا م إىل ممدأ
عقدم أك فع ٌ
ٌ
ػرم أك ثقػػا ٌ ،ك ػػد سػػم كأ ػرنا إىل ا ػػديث الػ م يؤٌكػػد
ػدم أك فعػ ٌ
أك صػػرفه عػػل ممػػدأ عقػ ٌ
أ ٌف ا ولػػود يولػػد علػ ف ػػرة اإلسػػالـ ،كالػػغ مػػل أثػػر األسػػرة وجي ػػه أ ٌف األسػػرة َػ ٌػودو أك

(ُ) داكد اور يمػ ػػة ،م و وودُل إل و ووى عل و وووم ال ربي و ووة ،ص ،ِٓ :مالػ ػػت س ػ ػػليماف ًػ ػػوؿ ،عل و ووم ال و وون ّ
اال م عي ،مكشورات جامعة دمش  ،ُٖٗٔ ،ص. ُِّ :
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األـ أك
وجي ػػه إليػػهٌ ،إمػػا عػػل ري ػ األب أك ٌ

كةػػرو سػػب مػػا رغػػب ػ
َت ٌ سػػه أك ٌ
كلي ما معان.
نافعػا ،فقػاؿ(ُ) :ا ػاؿ اعػن
كالمػا ممي نػدا ن
ك د أ ٌكد اال القيج ػ و ا سػؤكلية ،ك علٌػج ن

أ ػ العلػػج :إ ٌف ا﵁ سػػمحانه يسػػنؿ الوالػػد عػػل كلػػدو يػػوـ القيامػػة م ػ أف يسػػنؿ الولػػد عػػل
كالػػدوا فّنػٌػه كمػػا أ ٌف لػػقب عل ػ ااكػػه و اقػػا ،فلالاػػل عل ػ أايػػه و ػ ا كمػػا ػػاؿ ا﵁ عػػاىل:
(ِ)
ِ ِ ِ
سو ُ ْم َوأ َْىلِووي ُ ْم نَو ًرا
﴿ َوَو َ
نسو َن ب َوال َديْووو ُح ْسوونً ﴾  ،ك ػػاؿ ا﵁ عػػاىل﴿ :قُوووا أَن ُ َ
صو ْيونَ ا ِْ َ
ودى النَ س وال ِ
ْح َج َرةُ﴾(ّ).
َوقُ ُ َ
ُ َ
األكؿ الػ م يقػػر
إ ٌف مسػػؤكلية األسػػرة اسػػتقرار ا تمػ عظػػيج ،ف ػ ػ ٌ
ف الػػدفاع ٌ
سػ ٌدان مكيعػان كجػه األ ػرار ،لعكٌ ػػا ال سػت ي القيػػاـ بػ و ا سػؤكلية ا يويػٌػة إالٌ إذا كانػػُ
م اا ة كياّنا ،متيكة عال اَا الدا لية كاخلارجيةا فعل در ما تمتٌ اػه األسػرة مػل
ػرااف كَتاسػػت اػػني أفراد ػػا ،عل ػ ػػدر م ػػا ػػدرؾ ال ري ػ الس ػػليج ل ايػػة أاكائ ػػا كَيمل ػػت ج
ليعونوا أعضاء نافعني تمع ج ك ٌأمت ج.
إ ٌف األسػػرة مػػل مك ل ػ ورص ػ ا عل ػ التكش ػملة االجتماعيػػة السػػليمة كوسػػل اسػػت الؿ

ػوم
ك ػػُ الم ػراغ كالتماع ػ م ٌدي ػػة م ػ ٌ
مؤسس ػػات ا تم ػ ا ختلم ػػة ،س ػ ج اش ػػع وي ػ ٌ
ص ػػكاعة الم ػػرد الة ػػاحل ا تمػ ػ  ،كالم ػػرد الة ػػاحل ا تمػ ػ أم ػػاف للم تمػ ػ واض ػػرو
كمستقمله.

(ُ) اال القيج ،دح ة المودود في أح م المولود ا عتمة العلمية ،ا ديكة ا كورة ،ص.ِِٗ :
(ِ) سورة العكعموت.ٖ :
(ّ) سورة التحرمي.ٔ :
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ؤسسػ ػػات التكش ػ ػملة االجتماعيػ ػػة غػ ػػرس القػ ػػيج
إ ٌف األسػ ػػرة َتثٌػ ػ الةػ ػػدارة االكسػ ػػمة ٌ
ا ر م ػػة االوو ػػدة الو كي ػػة ،ك عزي ػػز مم ػػوـ ا وا ك ػػة ،كذل ػػت أل ٌف األس ػػرة ػ ن ػواة ا تم ػ ،
ػب دكر ػػا غػػرس ا مػػا يج
كال ػ م يػػتعلٌج مك ػػا المػػرد أكىل ا مػػادئ ٌ
العامػػة ويا ػػه ،فيكةػ ٌ

ا ش كة م اآل ريل لتحقي الوودة الو كية.
ك جمػػاؿ إرسػػاء الووػػدة الو كيػػة كومػػظ دعائم ػػا ،ديعػػل أف منيٌػػز اػػني كّنػػائر ثالثػػة
لقسرة:
 -1الوظي ة ال ربوية لُسرة:
إ ٌف اإلسػػالـ ػػو الػػديل العظػػيج ،كم ػ للمش ػرية الك ػػاة كالرفعػػة الػػدنيا كاآل ػػرة إذا
كورمػ ػوا ورام ػػه ألنٌػػه مك ػ ٌػزؿ م ػػل ػػال اإلنس ػػاف،
فق ػػوو ك مٌقػ ػوا ػ ػريعته ،كأولٌػ ػوا والل ػػهٌ ،
كالةان أدرل ما يعوف اةكعته فما ااؿ اخلال خبلقه.
معونػا
ك كا نيت مسؤكلية ال ايػة األسػرية ،ك ػ مػس ا سػلج ا ػ ٌ  ،ك عػ ٌدو ،ف ػو لػي
ٌ
كنمسػػا ػ ٌ ،
مػػل جسػػج كعق ػ فحسػػب ،ا ػ راٌيػػه عل ػ أ ٌف لػػه لمنػػا خيم ػ  ،ن
كركوػػا َمػػو ،ن
ػمو كاالسػػت راؽ عػػامل العمػػادة ،كالت لٌػ إىل مػػا عكػػد ا﵁ مػػل
كأ ػوا نا علي ػا دفعػػه إىل السػ ٌ
نعيج ،كاخلشية ممٌا لديه مل أنعاؿ كجحيج.
كإذا ٌنملكػػا صػػمحات القػػرآف العػػرمي ،ػػد أ ٌف الرسػ كاألنميػػاء علػػي ج السػػالـ ،يعكػػوف
عكايػػة كم ػ ة اسػػالمة عقيػػدة أاكػػائ ج ،فمػػل ذلػػت ولػػه عػػاىل﴿ :وو َ ِ ِ ِ
يم بَنِيو ِوو
ََ
صووى ب َه و إبْو َوراى ُ
(ُ)
ِيَ فَوالَ دَ ُموودُ ََ إَالَ َوأَنو ُم م ْسولِ ُمو َن﴾  ،ك ػ ا
وب يَ بَنِ َي إِ َن اللّوَ ْ
َويَو ْع ُق ُ
اصطََ ى لَ ُ ُم الد َ

(ُ) سورة المقرة.ُِّ :
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وُ ِمِْو َق و َل َحبَو ٍوة ِمو ْوَ َُو ْور َد ٍل فَو وَ ُ َ فِووي
لقمػػاف يرع ػ ااكػػه فيوصػػيه﴿ :يَو بوُنَو َوي إِنوَ َه و إِن دَو ُ
ص ْ رةٍ أَو فِي ال َ ِ ِ
ض يأ ِ
ْت بِ َه اللَوُ إِ َن اللَوَ لَ ِطي ٌ َُبِ ٌير﴾(ُ).
َ َ ْ
س َم َوات أ َْو في ْاأل َْر ِ َ
ك كػػا ر عػػز ال ايػػة األس ػرية عل ػ الم ػػرد االعكايػػة اركوػػه ليقم ػ عل ػ ص ػػقل ا االعم ػػادة

كمرا مة ا﵁ ت ينا ا لت ارسوؿ ا﵁ .)ِ(
كعل ػ ال ايػػة األس ػرية أف علٌػػج المػػرد قويػػة الػػركح كإصػػالح الػػكم  ،كأ ٌف ال ري ػ إىل
ذلػػت ػػو العمػػادة ،كػػتالكة القػػرآف اننػػاة ك ػػداٌر ك شػػوع ،كالةػػالة القوديػػة ا سػػتعملة ػػركط
ػدرانا نمسػه علػ
ٌ
الةحة ،كوضور ال ل ،كغ ذلت مل ألواف العمادة كالرياضة الركويػة ،م ٌ
القيػاـ بػ و ال اعػػات ،يػث ةػػمل دنيػاو كعادا ػه كسػ اياو الػف ال معػػاف ػا كال انمةػػاـ
مك ا(ّ).
وضل لقاكاء ّنج القرآف العرمي كالسػكٌة الكمويػة
ك كا نز مسؤكلية ال اية األسرية الف ٌ
الػػف عتمػػد أسػػاليب الػػدعوة عل ػ ا عمػػة كا وعظػػة ا سػػكة كًا مػػة الكػػاس ااألسػػلوب
وُ بِ ل ِ
ا كاس ػػب ػػج كمي ػ ن ا للتوجي ػػه الراٌػػاين ،ول ػػه ع ػػاىل :ا ْدعُ إِلِووى َسو وبِ ِ
ْح ْ َم و ِوة
يل َربِو َ
والْمو ِع َو ِوة الْحسوونَ ِة و و ِدلْهم بِو لَِي ِىووي أَحسووَ ،)ْ(ك ولػػه  :يو دِي ال ِ
ْح ْ َموةَ َمووَ
َ َ ََ ُ
ُ
َ َْ
َ َُْ
ِ (ٓ)
ت ال ِ
ْح ْ َم وةَ فَو َق و ْد أُودِو َوي َُ ْي و ًورا َكِِيو ًورا َوَم و يَو َر َك ُر إِالَ أ ُْولُووواْ األَلْبَ و ب ا
يَ َ
ش و ء َوَمووَ يوُ و ْ َ
(ُ) سورة لقماف.ُٔ :

(ِ) مػػد نػػور عمػػد ا مػػيظ سػػويد ،موونه ال ربيووة النبويووة للط وول دار ااػػل كث ػ  ،دمش ػ  ،ط،ّ :
ََُِ ،ص.َِٕ :

حل المش الت اال م عية ،الرياض،
(ّ) إارا يج ممارؾ اجلوير ،أثر دطبيق الشريعة ا سالمية في ّ
معتمة العميعاف ُُْٓ ،ػ ،ص.َّ -ِِ :
(ْ) سورة الكح .ُِٓ :
(ٓ) سورة المقرة.ِٔٗ :
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كاأل مبك ج الرسوؿ  مجي ػؤكف ويا ػه فقػد ػاؿ :امو كو ن الرفوق فوي شويء إالّ
زانو وال ك ن العن في شيء إال ش نوا(ُ).
إ ٌف مسػػؤكلية رايػػة األاكػػاء قػ علػ الوالػػديل ا ر مػػة األكىل ،ك ػ و ال ايػػة مػػدأ مك ػ
ب ْار َح ْم ُه َمو
ح الوور ِل ِمو َوَ ال َر ْح َمو ِوة َوقُوول َر ِ
الةػ ر ،يقػػوؿ ا﵁ عػػاىلَ ﴿ :وا ُْ ِو ْ
ول لَ ُه َمو َ نَو َ
ِ
ص ِغيراً﴾(ِ).
َك َم َربوَيَ ني َ
كال ايػػة ػػاملة ،شػػم ديػػل اإلنسػػاف كدنيػػاو ،يقػػوؿ السػػعدم مس ػ ػ و اآليػػة:

اأم أدع مػػا االرمحػػة أويػػاءن كأموا نػػا ،جػزاءن علػ رايت مػػا إيػٌػاؾ صػ نا ،كف ػػج مػػل ػ ا أنػٌػه
ػوىل راي ػػة اإلنس ػػاف ديك ػػه كدني ػػاو راي ػػة
كلٌم ػػا ازدادت ال اي ػػة ازداد ا ػ ٌ  ،ككػ ػ لت م ػػل ػ ٌ
صا ة غ األاويل فّ ٌف له عل مل راٌاو و ٌ ال ايةا(ّ).
نم ػػج مػػل ذلػػت أ ٌف رايػػة األكالد كإف كػػانوا ص ػ نارا ،ال عػػس ػػوف ال عػػاـ كالش ػراب
كا لػػم كالعػػالج كغػ ذلػػت مػػل أمػػور الػػدنيا ،اػ شػػم كػ لت مػػا يةػػلل ديػػل اإلنسػػاف،
ػرت رايػة الةػ ػو ال ايػة العقديػة ،فػّذا
فيسعد الدنيا كاآل رة ،كأ ٌػج مػا يمػدأ اػه ا ٌ
صلحُ العقيدة ،صلل ما سوا ا مل أمور.

ػب ا﵁
كم ػػل أساس ػػيات العقي ػػدة ال ػػف جي ػػب علػ ػ األا ػػويل راي ػػة أكالد ػػج علي ػػا :و ػ ٌ
ػب ا سػػلمني،
ػب نميٌػػه  ،كامتثػػاؿ أكامرمهػػا ،كاجتكػػاب نوا ي مػػا ،كك ػ لت وػ ٌ
عػػاىل ،كوػ ٌ
كومظ أموا ج ،كأركاو ج كأعراض ج.
(ُ) ركاو مسلج :الن كالةلة كاآلداب. ِْٓٗ :
(ِ) سورة اإلسراء.ِْ :

(ّ) السػػعدم ،عمػػد الػػرمحل اػػل ناصػػر ،ديسووير ال ووريم الوورحمَ فووي د سووير كووالم المنّ و ن دار ااػػل
الدماـ ،ط ُُْٓ ،ُ :ػ ،ج ،ْ :ص.ُٓٗ :
اجلوزمٌ ،
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ك ػػد كردت أوادي ػػث كث ػ ة ػ ا ،مك ػػا ػػوؿ اا ػػل عم ػػر رض ػ ا﵁ عك م ػػا ،اقَو و َل
النَبِي  بِ ِمنًى :أَدَ ْد ُرو َن أَي يَو ْوٍم َى َرا؟ قَ لُوا :اللَوُ َوَر ُسوولُوُ أَ ْعلَ ُوم فَو َقو َل :فَوِإ َن َىو َرا يَو ْووٌم
ٍ
ام؛ أَفَوَو ْد ُرو َن
ام؛ أَفَوَ ْد ُرو َن أَي بَولَود َىو َرا؟ قَو لُوا :اللَووُ َوَر ُسوولُوُ أَ ْعلَ ُوم قَو َل :بَولَو ٌد َح َور ٌ
َح َر ٌ
ام؛ قَو َل :فَوِإ َن اللَوووَ َح و َرَم
أَي َشو ْوه ٍر َى و َرا؟ قَو لُوا :اللَوووُ َوَر ُسووولُوُ أَ ْعلَو ُوم؛ قَو َلَ :شو ْوه ٌر َحو َور ٌ
اِ ُ ْم َك ُح ْرَم ِة يَو ْووِم ُ ْم َىو َرا فِوي َش ْوه ِرُك ْم َىو َرا فِوي بَولَ ِود ُك ْم
َعلَْي ُ ْم ِد َم َء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُ ْم َوأَ ْع َر َ
َى َرا"(.)1
ألم ػات رايػة أاكػائ ج مكػ
ػوم كػرمي يوجػب علػ اآلاػاء كا ٌ
فم ا ا ػديث وجيػه نم ٌ
الة ر عل مضمونه ،كعدـ التسا كالت اكف مبا جاء فيه.
ا﵀رمػات الػواردة
كالت مي ال اوم ل لت و زجػر الةػ كّنيػه إذا ػالر أياػا مػل ٌ

ا ديث ،فال يقمػ األاػواف مكػه غيمػة إنسػاف ،أك أ ػ ػ ء مػل و ٌقػه ا ػ كجػه وػ ٌ ا كإذا
وة مكه ذلت ،اادر الوالػداف االتكميػه إىل ػورة مػا ػاـ اػه ،كينمرانػه أف يتػوب كيسػت مر
ا﵁ ،كيك يانه عل عرار ذلت المع .
كالػػديل اإلسػػالم يتضػ ٌػمل العديػػد مػػل اآلداب كاأل ال يػػات الػػف عػ المػػرد عضػ نػوا
ص ػػا نا ا تم ػ ػ مث ػ ػ ا﵀مٌ ػػة كالة ػػدؽ كالتع ػػاكف كاألم ػػر ا ػػا عركؼ كالك ػ ػ ع ػػل ا كع ػػر،
كاإل ػػالص كإ قػػاف العم ػ  ،كنم ػ اخلػػالؼ كغ ػػا ،كاألدلٌػػة عل ػ ذلػػت مػػل القػػرآف العػػرمي
كالس ػكٌة كث ػ ة ،يقػػوؿ ا﵁ عػػاىلَ ﴿ :ودَو َع و َونُواْ َعلَووى الْب و ِر َوالَو ْقو َووس َوالَ دَو َع و َونُواْ َعلَووى ا ِ ثْو ِوم
والْع و ْدو ِ
ان َوادَو ُقووواْ اللّوووَ إِ َن اللّوووَ َشو ِودي ُد ال ِْع َق و ِ
ب﴾(ِ) ،ك ػػاؿ ا﵁ عػػاىلُ ﴿ :كن و ُ ْم َُ ْي و َور أَُمو ٍوة
َ ُ َ

(ُ) ركاو اإلماـ المخارم
(ِ) سورة ا ائدة.ِ :

صحيحه ار ج.ُِٔٔ :
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س دَ وأْمرو َن بِ و لْمعر ِ
أُ ُْ ِر و ْ ِ
وَ َودَو ْنو َهو ْوو َن َع و َِ ال ُْمن َ و ِر َودُو ْ ِمنُووو َن بِ للّو ِوو﴾(ُ) ،ك ولػػه
َ
َ ُْ
وت للنَ و ِ ُ ُ
س ويَو َرس اللّوووُ َع َملَ ُ و ْوم َوَر ُسووولُوُ َوال ُْم ْ ِمنُووو َن َو َس و ُو َردو َن إِلَووى َع و لِ ِم
عػػاىلَ ﴿ :وقُو ِول ا ْع َملُووواْ فَ َ
الْغَْيو ِ
وُّ َوال َ
شو َوه َدةِ فَويُونَبِوولُ ُ م بِ َم و ُكن و ُ ْم دَو ْع َملُووو َن﴾(ِ) ،ك موضػػوع الووػػدة آيػػات كث ػ ة،
ِ
َُو َوويْ ُ ْم َوادَو ُقوووا اللَوووَ لَ َعلَ ُ و ْوم
َصوولِ ُحوا بَو ْوي ََ أ َ
مك ػػا ولػػه عػػاىل﴿ :إِنَ َم و ال ُْم منُووو َن إِ ُْو َووةٌ فَأ ْ
()3
ِ
يح ُ ْم﴾(.)4
ر
ُّ
ى
ر
د
و
وا
ل
ش
و
و
ف
وا
ع
ز
ن
و
د
ال
و
﴿
:
له
و
ك
،
دُو ْر َح ُمو َن﴾
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ُ
َ
كمبا أ ٌف لل م دكاف ادائية ،كغرائػز ف ريػة ،دفعػه إل ػماع ا اسػلوؾ ػد يعػوف ضػا ارا
اه أك ا و ،فّنٌه جيب علػ الوالػديل َػ يب ػ و الػدكاف ك عػديل ا ك وجي ػا علػ الكحػو
نافع ػػا لكمس ػػه
ال ػ م يمي ػػد ص ػػاوم ا كاآل ػريل ،فيمتع ػػد ا ػ لت عػػل أنانيت ػػه ،كيع ػػوف إنسػػانا ن
كألسر ه كل ريل.
ػب الػػف ػراف ال م ػ بمػػا عكػػد يام مػػا ات يمػػه
كعلػ الوالػػديل اسػػت الؿ عال ػػة ا ػ ٌ
ك وجي ه ،م ا ٌماع ا زـ ا ق ف االع ر عكد معاملته ،دكف الل وء إىل القسػوة ،أك الركػوف
إىل اللني أك التنرجل اني القسوة كاللني(ٓ).
منوذجػػا صػػا نا ألاكائ مػػا ال ػ يل يعتسػػموف عػػادة أسػػاليب
كجيػػب أف يعػػوف الوالػػداف ن
التةرؼ مك ما ،الكموذج ي ه.
ٌ

(ُ) سورة آؿ عمراف.َُُ :
(ِ) سورة التواة.َُٓ :
(ّ) ا رات.َُ :
(ْ) األنماؿ.ْٔ :

(ٓ) أكرـ نشنت إارا يج ،علم اال م ع الجن لي م موعات جامعة ا دادُٖٖٗ ،ـ ،ص.ّْ :
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كمبػػا أ ٌف األسػػرة ػ ال كيمػػة االجتماعيػػة الػػف يمػػتل عيكيػػه علي ػػا ،كي عػػرع ككم ػػا،
فّنٌه ديي غالمنا إىل إكمار أايه ألنٌه الشخب األ ول كاألمث عكدو.
يتةرؼ عمػة اال ػة
ظرا ا ا ي الم رم لدل ال م  ،فّنٌه جيب عل األب أف ٌ
كن ن

او نمسه كزكجته كأكالدو.
ػزكداف أاكاءمهػا االثقافػة االجتماعيػة
ك ا ا وضوع ن
أيضا ،فّ ٌف الوالػديل مهػا اللػ اف ي ٌ
الػػف ػػؤٌ ل ج للكضػػوج االجتمػػاع  ،ك عل ػػج ػػادريل عل ػ التوفي ػ اػػني واجػػاَج المردي ػػة
كا قتضيات االجتماعية.
 -2الوظي ة ال وعوية لُسرة:
ياـ ،امتثػاالن لقولػه عػاىل﴿ :يَو
ال ا ٌد أف يقوـ اآلااء انداء رسالت ج مو أكالد ج
ِ
ودىو النَو س وال ِ
َِ
ْح َجو َرةُ َعلَْيو َهو َم َاللِ َ وةٌ
سو ُ ْم َوأ َْىلووي ُ ْم نَو راً َوقُ ُ َ
يَ َ
ُ َ
أَيو َهو الوور َ
آمنُوووا قُوووا أَن ُ َ
ِغ َال ٌ ِ
صو َن اللَوَ َم أ ََم َرُى ْم َويَو ْ َعلُو َن َم يوُ ْ َم ُرو َن﴾(ُ).
ظ ش َدا ٌد َال يَو ْع ُ
كا ا نداء ا﵁ إىل عمادو ا ػؤمكني يعظ ػج كيكةػل ػج فيػه أف يقػوا أنمسػ ج كأ لػي ج
نارا عظيمة ،ك ود ػا ،أم مػا و ػد اػه ،الكػاس مػل ا شػركني كا ػارة الػف
مل زكجة ،ككلد ،ن
ػ أصػػكام ج الػػف كػػانوا يعمػػدكّنا .يقػػوف أنمس ػ ج ا اعػػة ا﵁ كرس ػوله ،لػػت ال اعػػة الػػف
زٌك أنمس ج ك ؤٌ ل ج لد وؿ اجلكٌة اعد الك اة مل الكارا(ِ).
رب الع ػ ٌػزة ،ا تض ػ ٌػمل األم ػػر او اي ػػة الزكج ػػة كاألكالد ن ػ نػارا لظٌػ ػ ،
إ ٌف ػ ػ ا الك ػػداء م ػػل ٌ

يوجػػب علػ اآلاػػاء اال تمػػاـ اتوعيػػة أاكػػائ ج مػػل كػ ٌ

ػػر ػػد يةػػيب ديػػك ج ،أك يةػػيب

(ُ) سورة التحرمئ :

(ِ) اجلزائرم ،أاواعر جاار ،أيسر ال سير ل والم العل ّوي ال بيور ،راسػج للدعايػة كاإلعػالف ،ط،ّ :
َُُْ ػ ،ج ،ٓ :ص.ّٖٖ :
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سػ ػػعادة كأمػ ػػل

الػ ػػدنيا ،ك عسػ ػػم ج فع ػ ػ

دنيػ ػػا ج ،وعيػ ػػه ػ ػػاملة ،عل ػ ػػج يعيشػ ػػوف
اخل ات ،كرضا ا﵁ .
كالوّنيمة التوعوية ،مثرة مل مثرات ا وار م األاكاء ،فمل أراد اخل ألاكائػه ،عليػه
أف يمتل مع ج اػاب ا ػوار ،كيكػا مع ػج جزئيػات ك ماصػي موضػوعات الكقػاش ،كيكػتج
م ػػل ػ ػ ا الكق ػػاش التوعي ػػة ان ػػار ال يعي ػػا األاك ػػاء ،أك ة ػػحيل مم ػػا يج ع ػػوف ا مل ػػة
لدي ج.
كعل أمهٌية ا وار راية األاكاء ،يقوؿ لر ا﵁ :اللحوار يمة وضارية كإنسػانية،

كعليكػػا أف نعمػ كنن ػ اػػه ويا كػػا كممارسػػا كا ال اويػػة كاألسػرية ،كجيػػب أف ػػؤمل اػػه كػ ٌ
اصػػة إذا كانػػُ غائمػػة ،ف ػػو الوسػػيلة
ٌأمػػة ،كالا ػ ٌد أف يوص ػ ا ػوار إىل كشػػر ا قيقػػة ،ك ٌ
ػث فػػي ج ركح األلمػػة
ا ٌمػػة اكػػاء خةػػية ال م ػ كمػػرد ككشخةػػية اجتماعيػػة ،ف ػػو يمػ ٌ
كيعود ج عل الكظاـ كالتعاكفا(ُ).
كا﵀مٌةٌ ،
ورية الرأم.
كأ ٌج ري إىل ا وار التش ي عل ٌ
اوريػػة التعم ػ عػػل األفعػػار ،فالكػػاس اجػػة للمكا شػػات لتمػػادؿ اآلراء
كوريػػة ال ػرأمٌ :
ٌ
ػػؤكف وي ػػاَج
التوص ػ ػ إىل ػ ػرارات ممكيٌ ػػة عل ػ ػ ا عرف ػػة
و ػ ػ ٌ يتم ٌعك ػ ػوا م ػػل التواص ػ ػ ك ٌ
كورية التعم ا(ِ).
السياسية ،كاالجتماعيةٌ ،

(ُ) لػػر ا﵁ ،سػػلماف مػػود ،الحوووار وبنو ء ش صووية الط وول ،معتمػػة العميعػػاف ،الريػػاض ،ط،ُ :
ُُْٗ ػ ،ص.ُٓ :
مؤسسػػة أعمػػاؿ ا وسػػوعة للكشػػر كالتوزيػ  ،الريػػاضُٗٗٓ ،ـ ،جٗ،
(ِ) -ا وسػػوعة العرايػػة العا يػػةٌ ،
ص.ِٗٗ :
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ورية الػرأم اعػن الةػور مك ػا :أسػلوب ا كا شػة كأدب ا ػوار ،ك ريقػة اختػاذ
كن
ٌ
(معارضػػا أك ممػػثٌالن كج ػػة نظػػر
القػرار ،كم ػػارات االسػػتماع كا كا شػػة ،كاوػ اـ الػرأم اآل ػػر
ن
ًتلمة) ،كالتعم عل الرأم كف معاي ٌددة.
ك ػػدريب المػػرد مراوػ العمػػر ا ختلمػػة علػ آداب ا ػوار ،كالقػػدرة علػ االسػػتماع
وري ػػة الػ ػرأم ،م ػػا يقػ ػ ٌدرو علػ ػ ٌمػ ػ
كاالس ػػتيعاب للػ ػرأم اآل ػػر ،كالت ػػدريب علػ ػ ممارس ػػة ٌ
ا سؤكلية.
أيض ػػا ع ػػل ريػ ػ شػ ػ ي األاك ػػاء علػ ػ اال ػ ػ اؾ مجعي ػػات
كديع ػػل إ ػػماع ذل ػػت ن

اخل ااة كالةحافة ا درسية.
ٌأمػ ػػا الشػ ػػورل الػ ػػف ع ػ ػ ٌد أسػ ػػلوانا للممارسػ ػػة ا يػ ػػاة األس ػ ػرية ،فّنٌكػ ػػا نعػ ػػس بػ ػػا ركح
التس ػػامل ،كأس ػػلوب التعامػ ػ ا ػػرف ال ػ ػ م يقػ ػ ٌدر ا وا ػػر ،كيعػ ػ ؼ ااإلمعان ػػات ،كيق ػ ػ ٌدـ
الكة ػػل كا ش ػػورة ال ػػب التوجي ػػه كاإلر ػػاد اش ػػع ال يػي ٍم ػػرط التشػ ػ ٌدد ،كال ي ٍمػ ػ ًرط

التسيٌب.
إ ٌف مكػاخ األسػرة الػف كػت ج أسػاليب التكشػملة االجتماعيػة السػليمة ،ػ الػف يسػػود ا
ج ػ ٌػو م ػػل الوئ ػػاـ ،كالتماس ػػت ،كالتم ػػا ج ،كا ػػدكء ا ة ػػحوب ا ػػالوع اعػ ػ ٌ أاع ػػاد ا و ػػر
يكم ػ لػػدل
االجتمػػاع دا ػ األسػػرة ك ارج ػػا ،مػػل أج ػ ا﵀افظػػة عل ػ وام ػػا اشػػع ٌ
أاكائ ػػا أسػػلوب التسػػامل م ػ اآل ػػر ،كالعمػػو عكػػد ا قػػدرة ،كالقمػػوؿ اػػاال تالؼ ال ػرأم،
كا ساكاة اني اجلمي  ،كأف حي ـ الةػ العمػ  ،كأف يع ػر العمػ علػ الةػ  ،كيتعامػ
ػحية اليػ ػػة مػ ػػل
ايملػ ػػة صػ ػ ٌ

ػب اجلمي ػ ػ
اجلمي ػ ػ دكف مر ػ ػػة اػ ػػني أف ػ ػراد األسػ ػػرة ،و ػ ػ ٌ يشػ ػ ٌ
االض رااات الكمسية.
فاألسرة اقيم ا التشاكرية كتج جيالن متسلٌ نحا االقيج الػف ػرفن التسػلٌف كاالسػتمداد،
تمست اقيج العدالة ،ك كػادم قػوؽ اإلنسػاف كفػ القكػوات
ك ٌ
عزز مما يج اخل كاألمل ،ك ٌ
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السػػليمة ا سػػتم ٌدة مػػل الشػريعة اإلسػػالمية ،ك عمػ علػ اوػ اـ ا قػػوؽ كالواجمػػات ك ػػؤمل
االتعػػاي السػػلم كاو ػ اـ اآل ػريل ،كنم ػ العدكانيػػة ،كو ػ ٌ اخلالفػػات اػػا وار كا كا شػػة،
كاالتػػاي يسػػت ي المػػرد االاتعػػاد عػػل األنانيػػة ،كعػػل المعػػر ا ت ػ ٌػرؼ ،ألنػٌه عػ ٌػوف لديػػه مػػان

دفػػاع ك ػػو ا ٌريػػة كالعرامػػة الػػف سػػاعدت ال ايػػة األس ػرية ككسػػائ ا
الواع ا(ُ).

التعػػويل السػػليج

 دنمية ا حس س ب الن م ء للمج م :إ ٌف عويل اإلوساس ااالنتماء مل أ ٌج األمور الف ساعد رسػي مم ػوـ الووػدة
يمر ػوف اػني ملعيػت ج
الو كية ،ك ا االنتماء الا ٌد أف يكعع عل سلوؾ األفػراد يػث ال ٌ
العامػػة ،إ ٌف ػ ا االنتمػػاء ديع ػػل عريمػػه أنٌػػه ػػعور ك ػ ٌ فػػرد ا تم ػ
ٌ
اخلاصػػة كا لعيػػات ٌ
مبلعيػػة ا درسػػة ،كاجلامعػػة ،كا ديقػػة ،كالكػػادم . . .ممػٌػا يدفعػػه للحمػػاظ علي ػػا كمػػا حيػػافظ

اخلاصػػة مػػل ايػػُ كسػػيارة ،كأل ٌف األ مػػاؿ خيرجػػوف إىل ػ و األمػػاكل صػػحمة
عل ػ ملعيتػػه ٌ
كميػػة ػ ا الشػػعور ااالنتمػػاء مػػل ػػالؿ
أسػػر ج ،فػػيمعل لقسػػرة أف قػػوـ اػػدكر كم ػ
ا اجلانب.
قدمي القدكة ا يٌة
 -3الوظي ة الوق لية لُسرة:

معملػػة للوّنيمػػة ال اويػػة ،كال قػ ٌ أمهٌيػػة عك ػػا ،كيظػ ٌػل
إ ٌف كّنيمػػة األسػػرة الو ائيػػة ػػنيت ٌ
األم ػػات أ ٌف كّنيمػػت ج رايػػة أاكػػائ ج كت ػ عكػػد الػػوغ الولػػد أك المكػػُ
كثػ مػػل اآلاػػاء ك ٌ
سػكاا معيٌكػػة ،فيػ ؾ لػػه ا مػ علػ ال ػػاربّ ،نكاػػا مػػك ج أ ٌف األاكػػاء ػػد كػػنكا كال حيتػػاجوف إىل
وجيه كمتااعة ،ك ا ل

ال اية ،له عوا ب ال مد.

(ُ) وامد المق  ،أنم ط الضبط الوالدي فوي المج مو ال ووي ي ،ا يملػة ا ةػرية للعتػاب ،القػا رة،
ُْٗٗ ،ص.ّْ :
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إ ٌف مس ػػؤكلية األا ػػويل ال كت ػ ػ  ،فيمق ػ ػ االا ػػل م م ػػا ك ػػن حيت ػػاج إىل وجي ػػه كالديػ ػػه
كنةح ج كإر اد ج ،اسمب الرمحة الف كضع ا ا﵁ لم ما ،كاسمب المػرؽ اخلػنات
كالت ارب وياَما.
ا ا اؿ:

كمل أارز ما ديعل أف قوـ اه األسرة

 -إبع د األبن ء عوَ وسو لل الغو و ال وري ،ك قػدمي المػدي الكػاف ػج مػل الوسػائ

ا سموعة أك ا رئية أك ا عتواة.

 -إبع د األبن ء عَ رف ق السووء ،ك ػ ا أمػر

غايػة األمهٌيػة ،فػال ديعػل أف عتمػ

راية األسرة إذا كاف ألاكائ ا رفاؽ سوء ي دموف ما اكاو الوالداف ،فمعظج االمرافػات يقػر
ػيب  مػػل جلػػي السػػوء ،عػػل أ موس ػ عػػل الكػػيب
لم ػػا رفػػاؽ السػػوء ،لػ لت وػ ٌ ر الكػ ٌ

 أنػٌػه ػػاؿ« :إنّم و مِوول لوويّ الص و لا و لوويّ السوووء كح موول المسووُ ون و ف
وإم و أن دجوود منووو ريح و
وإم و أن دب و ع منووو ّ
ال يوور ح موول المسووُ ّإم و أن يحووريُ ّ

وإم أن دجد منو ريح ُبيِة»(ُ).
طيّبة ون ف ال ير ّإم أن يحرق ثي بُ ّ
 -إش ووب ع ح و و ت األبنو و ء :ػػر مف اوتياج ػػات األفػ ػراد خبة ػػائب ا رول ػػة العمري ػػة

ػؤدم األاكػػاء
اصػػة ،كلعػ يػ ٌ
كاألكضػػاع االجتماعيػػة الػػف يعيشػػوّنا ،كالػػف عػ ػػج ميعػػة ٌ
الواجب ا لوب مك ج ،جيب أف تم ٌ ج لت االوتياجات ،ك وفٌر سم إ ماع ا.

(ُ) ركاو المي ق

عب اإلدياف ار ج.ُُٕٗ :
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كيعػ ػُرؼ علم ػػاء ال ػػكم ا اج ػػة ان ٌّن ػػا(ُ) :وال ػػة م ػػل ال ػػكقب كاالفتق ػػار كاالضػ ػ راب
نوعػػا مػل التػػوٌر كالضػػي ال يلمػػث
ػماعا أثػارت لػػدل المػػرد ن
اجلسػم كالكمسػ  ،إف مل ػػد إ ػ ن
أف يزكؿ م أ معُ ا اجة.
ك ػرل نظريػػة ا اجػػات ،أ ٌف ا اجػػة ػ الػػداف كراء كػ ٌ سػػلوؾ ،ككػ ٌ إنسػػاف لػػه عػػدد
وجػػه سػػلوؾ اإلنسػػاف مػػل أج ػ إ ػػماع ا ،كإذا مل شػػم ي ٌػػب عل ػ
مػػل ا اجػػات الػػف ٌ
ذلت ل يؤثٌػر صاوم ا(ِ).
ػؤدم كّنيمػة م امػة شػعي سػلوؾ اإلنسػاف ،كمػل
كك لت د أ ٌف عملية التكشملة ٌ

يتعونػػاف مػػل
ٌّ خةػػيته اإلنسػػانية ،كل ػ لت عػػوف ال ػ ات كالشخةػػية ن
نتاجػػا اجتماعياػػا ٌ
ماع اإلنساف م الميملة مراو عمرو ا ختلمة.
أيضػػا نصػػي ك عميػ ػػيج االنتمػػاء لػػدل أفراد ػػا ،كالػػف عػ ٌد مػػل
كجيػػب علػ األسػػرة ن
ا اجػػات األساسػػية للكمػ ٌػو الكمس ػ كالكمػ ٌػو االجتمػػاع  ،ك ػ ا يػػدف الوالػػديل إىل ضػػركرة
ػنم أفعػػاؿ مػػل ػػنّنا أف شػػعر األاكػػاء اػػن ٌّنج غ ػ مرغػػوب فػػي ج ،كإمهػػا ج
عػػدـ اإل يػػاف اػ ٌ
ك ػػوايخ ج ،كنم ػ ج اةػػورة متعػ ٌػررة ،فلمث ػ ػ و األفعػػاؿ أثػػر سػػيٌم التعػػويل الكمس ػ
عامػػة ،ممػٌػا ع ػ المػػرد
ػحة الكمسػػية للمػػرد مرولػػة اليػػة اةػػمة ٌ
كاالجتمػػاع لقاكػػاء كالةػ ٌ

حيػاكؿ أف يكتمػ إىل مجاعػػات كعةػػااات حيػػاكؿ بػػا إ ػػماع ػػعورو ااالنتمػػاء كاأللمػػة لتلػػت
العشػػرة كالتواف ػ كاالنس ػ اـ عكػػد التعام ػ  ،ككلٌمػػا انعػػزؿ المػػرد عػػل أسػػر ه أك ااتعػػد عك ػػا،
ازداد عورو اا اجة إىل لػت اجلماعػات المديلػة الػف جيػد في ػا مػا افتقػدو ك عويضػه ذلػت،

(ُ) داكد اور يمة ،مدُل إلى علم الن ّ :رؤية إسالمية ،رياض العلوـ ،اجلزائر ،ط ُِْٕ ،ُ :ػ،
ص.ٖٗ :

(ِ) داكد اور يمة ،مدُل إلى علم الن ّ :رؤية إسالمية ،ص.ٗٗ :
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يمػا كممػادئ اجتماعيػة
ك قوـ اكق يج كمعػاي اجلماعػة خةػية المػرد ،كالػف عػارض ن
كديكيػػة ا تمػ يػػث ػػدف المػػرد إىل أف يقػػوـ اسػػلوؾ اجتمػػاع يتٌسػ مػ ػػيج كمعػػاي
اجلماعة الف ال ع عل األ ٌ أمهٌية لاللتزاـ اقيج كمعاي ا تم األساسية.

كال ع ػػب أف كص ػ ػ اع ػػن الم ػػاوثني إىل وقيق ػػة أ ٌف ػػوؿ ال ػػزمل كاالنتم ػػاو الل ػ ػ يل
يسػػتثمرمها أكليػػاء األمػػور التعامػ مػ أاكػػائ ج ،يػػر مف ار ما نػػا ععسػياا اػػنثر مجاعػػة الرفػػاؽ
علػ السػػلوؾ ،مبعػػي أ ٌف الوالػػديل كاػػا أعضػػاء األسػػرة إذا مػػا مػػاعلوا مػ الشػػماب لو ػػُ
ػؤدم ذلػت إىل اضػمحالؿ ماعػ الشػاب مػ رفا ػه ،كاالتػاي إىل أف
أ وؿ كاانتماو مرٌكػز ،ي ٌ
ػاب إىل االمػػدار
عػػوف عال تػػه ااجلماعػػة عال ػػة س ػ حية ال عػ ٌػرض الشػ ٌ
كاجلردية(ُ).

مزال ػ اجلكػػوح

____

(ُ) مد إارا يج السػير ،المدُل إلوى دراسوة المج مو السوعودي الريػاض ،دار اخلرجيػ للكشػر،
ََِّـ ،صْٓ :

_______
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خامتت البحث واقرتاحاث
دكرا كم ػ نا عػػويل اال ا ػػات اإلجياايػػة مػػو الووػػدة الو كيػػة ك قيق ػػا
إ ٌف لقسػػرة ن
كا﵀افظة علي ا ،كذلػت مػل ػالؿ كّنائم ػا :ال اويػة ،كالتوعويػة ،كالو ائيػة .ك ػ ا ا ػاؿ
ديعل ا اح ما ينيت:
 أف يعوف اآلاػاء ػج ا ثػ األعلػ الػ م حيتػ م اػه األ مػاؿ عكػد ا شػاركة الت ٌػوعمشاري دمة ا تم .
العامة.
 إاداء اال تماـ االشؤكف الو كية مل الؿ التحادث م األاكاء ووؿ القضايا ٌ شػ ي األاكػاء مكػ نعومػػة أّنمػار ج مشػاري دمػة ا تمػ مثػ كظيػر ا ػ ٌ الػ ميسعكونه. . .
 مش ػ ػػاركة األاك ػ ػػاء اس ػ ػػتخداـ ال ػ ػػركااف االجتماعي ػ ػػة ا كاس ػ ػػمات ال ػ ػػف ػ ػ ػراف األاك ػ ػػاءاا تم  ،كا رص علي ا مث التعا ر كالتعاف كا﵀مٌة ،كاإل اء كاالنتماء.
 كمية م ارات ا شاركة كاال ةاؿ كالتشاكر لدل األاكاء و ٌ يتم ٌعكوا مل إ امػة عال ػاتكدية تٌسج االتسامل كاالع اؼ ااآل ريل ،كاو اـ كج ات نظر ج.
ٌ
 قي ػ الت ػوازف اػػني مةػػلحة األاكػػاء كمةػػلحة ا تم ػ  ،كذلػػت مػػل ػػالؿ إعمػػاؿ العق ػككماؿ الكم .

وريػة الػرأم عػ ٌدة
كوريػة الػرأم عكػد التعامػ مػ األاكػاء ،ك ن ػ ٌ
 ممارسة أسػلوب الشػورل ٌصور ،مك ا أسلوب ا كا شة ،كم ارات اختاذ القرار ،كاو اـ الرأم اآل ر.
وصلّى اهلل على سيّدنا حممّد وعلى آله وصحبه .واحلمد هلل ربّ العاملني
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مراجع ومصادر البحث
 القرآن ال ريمول المشو و و الت
 إا ػ ػرا يج مم ػ ػػارؾ اجل ػ ػػوير ،أث و وور دطبي و ووق الشو و وريعة ا س و ووالمية ف و ووي ح و و ّاال م عية ،الرياض ،معتمة العميعاف ُُْٓ ،ػ.

 إارا يج ناصر ،علم اال م ع ال ربوي ،دار اجلي  ،ا كت ،لمكاف ،ط.ُٗٗٔ ،ِ : اال القيج ،دح ة المودود في أح م المولود ا عتمة العلمية ،ا ديكة ا كورة. ااػػل كثػ الدمشػػق  ،د سووير القوورآن الع وويم قيػ  :مةػ م السػػيد مػػد كآ ػػركف،مؤسسة ر مة لل ماعة كالكشر ،اجليزة ،مج ورية مةر ،ط.َََِ ،ُ :
العلي ال بير ،راسػج للدعايػة كاإلعػالف،
 أاواعر جاار اجلزائرم ،أيسر ال سير ل الم ّط َُُْ ،ّ :ػ.
 أكرـ نشنت إارا يج ،علم اال م ع الجن لي م موعات جامعة ا دادُٖٖٗ ،ـ. الم ػ ػػوم ،أاػ ػػو مػ ػػد اػ ػػل ا سػ ػػني ،مع و و لم ال ن يو وول ،دار ااػ ػػل وػ ػػزـ ،ا ػ ػ كت ،ط،ِ :ََِِ.

 الميحػػاين ،مػػد اػػل سػػامل ،إصووالح المج م و شوورح م لووة حووديي مم و اد ووق عليوووالب ري ومسلم ،م دار الكدكة اجلديدة ،ا كت ،ط.ُُْٕ ،ُ :
 وامد المق  ،أنم ط الضبط الوالدي في المج م ال وي ي ،ا يملة ا ةرية للعتػاب،القا رة.ُْٗٗ ،
 وسل عمد الماسف مد ،علم اال م ع معتمة غريب ،القا رة.ُِٖٗ ، -اخل يب كآ ركف ،أصول ال ربية ا سالمية دار اخلرجي للكشر ،الرياض.ُٗٗٓ ،
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 لر ا﵁ ،سلماف مود ،الحوار وبن ء ش صوية الط ول ،معتمػة العميعػاف ،الريػاض،ط ُُْٗ ،ُ :ق.

 داكد اور يمة ،مدُل إلى علم الن ّ :رؤيوة إسوالمية ،ريػاض العلػوـ ،اجلزائػر ،ط،ُ :ُِْٕ ػ.
 داكد اور يمة ،مدُل إلى علوم ال ربية ،ا معة العراية ،غرداية.ََِٗ ، السعدم ،عمد الرمحل ال ناصر ،ديسير ال ريم الرحمَ في د سير كالم المنّو ن دارالدماـ ،ط ُُْٓ ،ُ :ػ.
اال اجلوزمٌ ،

العام ػػة للعت ػػاب،
 س ػػليماف م ػػد ال م ػػاكم ،الوح وودة الوطني ووة م ػػاا ا يمل ػػة ا ةػ ػرية ٌالقا رة.ُْٕٗ ،

 صاحل ال عل أاو عراد ،مق ّدمة فوي ال ربيوة ا سوالمية ،الػدار الةػولتية للكشػر كالتوزيػاالرياض ُِْْ ،ػ.

 -عػػادؿ مػػد زك ػ صػػادؽ ،الوحوودة الوطنيووة فووي قبوور

رسػػالة دكتػػوراو غ ػ مكشػػورة،

جامعة القا رة ،كلية اال تةاد كالعلوـ السياسية.َُٖٗ ،
 عل ػ ػ أسػ ػػعد ك مػ ػػة ،علو ووم اال م و و ع ال ربو وووي ،مكشػ ػػورات جامعػ ػػة دمش ػ ػ  ،ط،ِ :ََِِ.
 -عل

لي أاو العيكني ،كآ ركف ،ال ربية ومشو الت المج مو جامعػة الز ػازي  ،فػرع

اك ا ،كلية ال اية ،سج أصوؿ ال اية.ََِّ ،

 عمر مد التوم الشيماين ،مَ أسّ ال ربيوة ا سوالمية اجلامعػة ا متووػة ،ػراال ،َُٗٗ.
 -مالت سليماف ًوؿ ،علم الن ّ اال م عي ،مكشورات جامعة دمش .ُٖٗٔ ،
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 جمموعة مػل ا ػؤلمني ،رؤسو ء الودول أمو م حو ّق دقريور المصوير ووا وُّ الح و ظ علوىالوحدة الوطنية وال رابية م موعات أكادديية ا ملعة ا راية ،فاس.ُْٗٗ ،

 م ػػد إاػ ػرا يج الس ػػير ،الم وودُل إل ووى دراس ووة المج مو و الس ووعودي الري ػػاض ،داراخلرجي للكشرََِّ ،ـ.
عماف ،معتمة الرسالة ا ديثة.َُٗٗ ،
 -مد عقلة ،دربية األوالد في ا سالمٌ ،

عم ػػاف ،ط،ُ :
 م ػػد عقل ػػة ،ن و و م األس وورة ف ووي ا س ووالم ،معتم ػػة الرس ػػالة ا ديث ػػةٌ ،ُّٖٗ.

 مد عمارة ،ا سالم والوحدة الوطنية ،دار ا الؿ ،القا رة.ُٕٗٗ ، مػػد نػػور عمػػد ا مػػيظ سػػويد ،موونه ال ربيووة النبويووة للط وول دار ااػػل كث ػ  ،دمش ػ ،ط.ََُِ ،ّ :
 معل لي عمر كآ ػركف ،المدُل إلى علم اال مو ع دار الشػركؽ للكشػر كالتوزيػ ،عمافُِٗٗ ،ـ.
ٌ

مؤسسة أعماؿ ا وسوعة للكشر كالتوزي  ،الرياضُٗٗٓ ،ـ.
 ا وسوعة العراية العا يةٌ ،المواق ا ل رونية:

http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm
http://www.sharkiaonline.com/detail.asp?iData=5781&CATEGORIE
S_ID=60
http://www.minshawi.com/other/afify.htm
http://www.minshawi.com/other/alshareef1.htm
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يف تعزيز انىحدة انىطنيت
(تصىر يقرتح)



د .رانيا عبد املعز اجلمـال
أستاذ مشارؾ بكلية الَبية جبامعة األمّة نوره حاليان
كاألستاذ اؼبساعد جبامعة الفيوـ – مصر
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يقديت ويشكهت اندراست
إف الشعور باؼبواطنة كربقيق االجتماع كترؾ التحزب إِف جانب أنو القاعػدة األساسػية
يف دعم النظاـ الديبقراطي ،ىو اؼبػدل اغبقيقػي لضػماف توحػد اإلرادة اجملتمعيػة يف صػناعة
حض ػػار ا ،إن ػػو الش ػػعور الػ ػ م ذب ػػاكز مع ػػُ اؽبوي ػػة إِف حركي ػػة س ػػلوؾ اؼبػ ػواط لبن ػػا ؾبتمػ ػ
اؼبسػػتقب  .كقػػد جػػا تقريػػر التنميػػة البش ػرية 0222ـ( )1ال ػ م نشػػره برنػػام األمػػم اؼبتحػػدة
اإلمبػػا مؤكػػدا عل ػ العبلقػػة اؼبتبادلػػة بػػْ إدراؾ كفبارسػػة حقػػوؽ كمسػػيوليات اؼبواطنػػة م ػ
جانب ،كربقيق التنمية اؼبتكاملة م جانػب آلػر .كمػا جػا أيضػا تقريػر التنميػة اإلنسػانية
العربيػػة لعػػاـ 0220ـ( )0مشػػددا عل ػ العبلقػػة الوثيقػػة بػػْ التنميػػة اإلنسػػانية بشػػٌ جوانبهػػا
كحقػػوؽ اإلنسػػاف .كعل ػ ذل ػ ف ػ ف الوحػػدة الوطنيػػة الصػػلبة ،ىػػي الػػٍ تبػػِ مواطنػػة قويػػة
تتواص مػ كػ التعبػّات كتنفػت علػ كػ اؼبكونػات فحقػا ق الوحػدة كذبليا ػا العميقػة،
ال ت ػ ز إال بق ػػيم التس ػػام كالتعددي ػػة كص ػػيانة حق ػػوؽ اإلنس ػػاف ،فه ػ ه ى ػػي بواب ػػة الوح ػػدة
الوطنية الصلبة كالسليمة كربقيق أىداؼ اعبماعة يف ك التجارب كاؼبمارسات.
لقػػد أدت التغػّات العلميػػة كالتكنولوجيػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية الػػٍ يبػػر هبػػا العػػاَف
اليوـ إُف زيادة التغّ يف منظومة القػيم كالعػادات كالتقاليػد كالعبلقػات االجتماعيػة بػاجملتم ،
كزيػػادة الغػػزك الفكػػرم كالثقػػايف للمجتم ػ  ،فبػػا يػػؤثر عل ػ اؽبويػػة الثقافيػػة للمجتم ػ كظهػػور
(1) Braver, D. :Human Rights and human Development, development and
cooperation ،September /October 2000 ،P. 7.

( )0برنام األمم اؼبتحدة اإلمبا – الصندكؽ العرىب لئلمبا االقتصادل كاالجتمػاع

تقريررااتنميةر ا

اإلنسانة ااتعربة ا 2002اتخلقااتفرصاتألجةالااتقادم  ،منشورات األمػم اؼبتحػدة ،اؼبكتػب
اإلقليم للدكؿ العربية – برنام االمم اؼبتحدة اإلمبا ي ،عماف ،االردف ،0220 ،ص.3
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العديػػد مػ اؼبشػػكبلت الػػٍ تعيػػق تطػػوره كاسػػتقراره .كيف ظػ التطػػورات الكػ ل كاؼبتسػػارعة
الٍ سبر هبا اؼبنطقػة ،تتأكػد أنبيػة تعزيػز اعببهػة الدالليػة كتقويػة أسػباب الوحػدة الوطنيػة .إذ
أف م اػبيارات اغبيوية الٍ نستطي م لبلؽبا ؾباهبػة التحػديات كاالسػتجابة الواعيػة ؽبػا،
ى ػػي لي ػػار تأكي ػػد كتعمي ػػق الوح ػػدة الوطني ػػة ،كذب ػػاكز كػ ػ م ػػا يس ػػي إُف مش ػػركع الوح ػػدة
الوطنية.
كيبث مفهوـ اؼبواطنة احملرؾ الر يس لتكريس كتفعي حقوؽ اإلنساف كربويلها مػ ؾبػرد
نصػػوص قانونيػػة إُف منظومػػة قيميػػة كسػػلوكيات إهبابيػػة يبارسػػها اؼب ػواط مسػػتندا ب ػ ل إُف
حبو كإيبانو بالوط كمصلحتو كالتضحية كالتفاىن عنػو ،حبيػ يبػارس األفػراد بشػك طبيعػ
كؿبسػػوس ىف ظ ػ ديناميػػة اؼبواطنػػة باعتبارىػػا آليػػة فاعلػػة لتك ػريس عاؼبيػػة اغبقػػوؽ اإلنسػػانية
كترصبة قيم كمبادئ اجملتم كربويلها إُف كاق ملموس يعيشو اجملتم أفػرادان كصباعػات كعلػ

ـبتلف األصعدة.
فالوحدات الوطنية يف الكثّ م الدكؿ كالتجارب َف تنب عل أنقػاض حقػا ق اجملتمػ
كتعبّاتػػو القا مػػة .كإمبػػا بني ػ عل ػ للػػق معادلػػة حضػػارية يف التعام ػ م ػ ى ػ ه اغبقػػا ق.
فالوحػػدة بنيػ يف ىػ ه التجػػارب عل ػ قاعػػدة اح ػَاـ حقػػا ق اجملتم ػ  ،كإفسػػاح اجملػػاؿ ؽبػػا،
لكػػي تع ػ ع ػ ذا ػػا يف س ػػياؽ إث ػرا كتعزي ػػز مفه ػػوـ الوح ػػدة الوطني ػػة .كى ػ ا يتطل ػػب بن ػػا
اؼبواطنة كصياغة العبلقات الداللية للمجتم الواحد علػ أسػس اؼبسػاكاة كالعدالػة .كذلػ
ألف اؼبواطنػػة ليسػ ىويػػة جامػػدة ،كإمبػػا ىػػي حيويػػة كمفتوحػػة علػ صبيػ الركافػػد ،كتسػػتفيد
مػ ػ ػ ك ػ ػ ػ االجته ػ ػػادات كاآلرا كذلػ ػ ػ إلث ػ ػ ػرا مض ػ ػػمو ا كتوس ػ ػػي قاع ػ ػػد ا االجتماعي ػ ػػة
كاإلنسانية .كالدكؿ الوطنية اؼبعاصرة يف ك أصقاع الدنيا ،تنطػوم كربتضػ كػ التنوعػات
كالتعػػدديات التقليديػػة كاغبديثػػة ،كإف اإلدارة السياسػػية كطبيعػػة ليارا ػػا ،ىػػي الػػٍ سػػتحدد
مس ػػتول كعم ػػق الوح ػػدة الوطني ػػة يف ىػ ػ ه اجملتمع ػػات .فاالجتم ػػاع ال ػػوطِ وبتضػ ػ التع ػػدد
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كااللػ ػػتبلؼ ،فحقػ ػػا ق الوحػ ػػدة كذبليا ػ ػػا العميقػ ػػة ،ال ت ػ ػ ز إال بقػ ػػيم التسػ ػػام كالتعدديػ ػػة
كصػ ػػيانة حقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف .فه ػ ػ ه ىػ ػػي بوابػ ػػة الوحػ ػػدة الوطنيػ ػػة الصػ ػػلبة كالسػ ػػليمة يف ك ػ ػ
التجارب كاؼبمارسات.
تعتػ اؼبواطنػػة م ػ أبػػرز التحػػديات الػػٍ تواجههػػا الدكلػػة اغبديثػػة كاؼبػواطنْ فيهػػا ،ف مػػا
بنػػا م ػواط فاع ػ كمسػػيوؿ ككاعػػي ؼبسػػيولياتو كحقوقػػو ،كإمػػااالغػػرؽ يف أشػػكاؿ ـبتلفػػة م ػ
التشت كالفساد ،كالػوال ات الضػيقة الػٍ باتػ ربتػ األكليػة أحيانػان علػ حسػاب اؼبواطنػة
كاالنتم ػػا كاؽبوي ػػة ،فالدكل ػػة اغبديث ػػة ليسػ ػ ؾب ػػرد مؤسس ػػات للحك ػػم كدس ػػتور مكت ػػوب،
كجيش كقانوف ،ب مشركع ؾبتمعي متكام كظاىرة للتعػاكف كالتفاعػ الوثيػق بػْ مػواطنْ
كاع ػػْ كناش ػػطْ ،فه ػػم مص ػػدر الس ػػلطة ،كىن ػػا يش ػػك الش ػػباب الفي ػػة اؼبقص ػػودة كاؼبعني ػػة
كاؼبعػػوؿ عليهػػا غبفػػاظ عل ػ القػػيم االجتماعيػػة للمجتم ػ كاإلحسػػاس هبويتػػو كاالعت ػزاز هبػػا
كالتضحية م أجلها ،م االنفتاح يف نفس الوق عل الثقافات األلرل ،كالتفاعػ معهػا
يف ج ػػو م ػ ػ االنس ػػجاـ كاؼبوض ػػوعية ،كإع ػػادة الت ػ ػوازف ب ػػْ م ػػا ى ػػو ؿبل ػػي كم ػػا ى ػػو ك ػػوي
للتخفيػػف م ػ سػػلبيات العوؼبػػة كمػػا صػػاحبها م ػ ربػػوالت ،كا يػػار للحػػدكد بػػْ الثقافػػات
احمللية كالعاؼبية ،كما صاحب ذل م آثار سلبية أحيانا(.)1
كتعػػد مؤسسػػات التعلػػيم العػػاُف قمػػة اؼبؤسسػػات الَبويػػة يف اجملتمػ  ،كىػػي مطالبػػة بػػأف
تكوف علػ كعػي دبسػيوليا ا كبرسػالتها يف اجملتمػ  ،كىػ ه الرسػالة ال تقػف عنػد ؾبػرد تلقػْ
كػػم م ػ اؼبعلومػػات جملموعػػة م ػ الشػػباب إلعػػدادىم للمه ػ كالوظػػا ف الػػٍ وبتػػاج إليه ػػا
( )1م ػراد كم ػػالكي .حن ػػاف كحن ػػاف أث رررااالنفن رراحااتثق ررا اعلر ر امفهر ر مااتي اطمر ر ات ررالااتبر ر ابا
اتجزائ ررر .ادراسر ر امةاانةر ر اعلر ر اعةّمر ر امر ر اطل ر ر اجامعر ر امحي ررااخةض رررابسر ر رة.ادراسر ر ا
اسن با ة ،اؾبلة العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية .عدد لاص .اعبزا ر ،0210 ،ص .32
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اجملتمػ يف تقدمػػو كمبػوه ،كإمبػػا تتعػدل رسػػالة اعبامعػة ىػ ا اؼبعػُ الضػػيق احملػدكد إُف كظػػا ف
أساسػا لتنميػة الشخصػية اإلنسػانية ،كالوطنيػة ،كبلور ػا،
ألرل أكثر ن
تنوعػا ،حيػ كجػدت ن
كتطورىػػا مػ لػػبلؿ إعػػادة صػػياغة اإلنسػػاف ،كتعميػػق شػػعوره الػػوطِ ،كتوعيػػة أفػراد اجملتم ػ
بشػػك عػػاـ ،كالشػػباب بشػػك لػػاص ،كتنػػويرىم ،كإشػػاعة ركح العلػػم ،كاؼبػػنه العلمػػي،
كتكػ ػ ػػوي مفػ ػ ػػاىيم علميػ ػ ػػة تسػ ػ ػػع لتك ػ ػ ػريس التعدديػ ػ ػػة الفكريػ ػ ػػة ،كالديبقراطيػ ػ ػػة ،كالعػ ػ ػػدؿ
االجتمػ ػػاعي ،كاغبريػ ػػات العامػ ػػة يف ظ ػ ػ اؼبتغ ػ ػّات ،كاؼبسػ ػػتجدات الطار ػ ػػة عل ػ ػ السػ ػػاحة
االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالسياسية ،كالثقافية.
كيعد ضعف دكر اعبامعػة يف ذبسػيد الصػورة الوطنيػة اغبقيقيػة لطلبتهػا ،بسػبب ضػعف
البنياف الػوطُ دالػ اعبامعػات ،كمػا يظهػر ىف سػلوكيات بعػ الطلبػة دالػ حػرـ بعػ
اعبامعات العربية ،األمر ال ل أفػرز كاقعػان حياتيػان ىف اعبامعػة توسػع فيػو اؽبػوة بػْ األفػراد،

كحقيق ػػة األدكار اؼبنوط ػػة هب ػػم ىف اجملتم ػ  ،كتض ػػمن انعكاس ػػات س ػػلبية ىف تفك ػػّ كس ػػلوؾ
الشخصػػية اعبامعيػػة ،سبثلػ ىف ظهػػور مبلمػ شخصػػية كطنيػػة غربيػػة ،اتسػػم بتغليػػب لغػػة
اليػػد عل ػ لغػػة العق ػ كاغب ػوار كالنقػػاش اؽبػػادؼ اغبػػرىف التعام ػ م ػ األحػػداث كالتحػػديات
كاؼبس ػػتجدات ،ككم ػػا عػ ػ ىػ ػ ا الس ػػلوؾ علػ ػ عق ػػم اغبػ ػوار ،كع ػػدـ احػ ػَاـ الػ ػرأل اآلل ػػر،
كغي ػػاب االنس ػػجاـ كالتواف ػػق ب ػػْ أبن ػػا ال ػػوط الواح ػػد دالػ ػ اعبامع ػػة ،فب ػػا يع ػػُ ض ػػعف
االرتباط اغبقيق للطلبة بقيمهم الدينية كالوطنيػة كاغبضػارية كألبلقهػم اإلنسػانية ،كيشػك
ىػ ػ ا مؤشػ ػران علػ ػ ض ػػعف البيي ػػة التعليمي ػػة اعبامعي ػػة ىف لع ػػب دكرى ػػا االجتم ػػاع كال ػػوطُ
كالثقػػاىف ىف عمليػػات بنػػا الشخصػػيات الوطنيػػة ،كربػػوؿ اعبامعػػة إُف سػػياقات معزكلػػة ع ػ
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سػػياقا ا كبييا ػػا اجملتمعيػػة كالوطنيػػة غػػّ قػػادرة عل ػ ربقيػػق أىػػدافها الَبويػػة كاالجتماعيػػة
كاألكاديبية كالثقافية كالفكرية كاأللبلقية كالوظيفية اؼبهنية(.)1
كىف ضو ما سبق يبك بلورة مشكلة الدراسة اغبالية يف السػؤاؿ الػر يس التػاِف

مراا

دورامؤسساتااتنعلةمااتعات ااتسع دي ا اتعزيزاات حاةاات طمة ؟ ا
كيتفرع م ى ا السؤاؿ الر يس التساؤالت التالية
 -1ما أىداؼ اؼبواطنة ،كمكونا ا ،كقيمها ،كاؼبواطنة ىف اإلسبلـ؟
 -0ما مفهوـ الوحدة الوطنية ،كالعوام اؼبؤثرة عليها ،كأبعادىا ،كمهددا ا؟
 -3ما كظا ف اعبامعة اغبديثة كالتحديات اؼبستقبلية للوحدة الوطنية؟
 -4ما التصور اؼبقَح لدكر مؤسسات التعليم العاُف السعودية ىف تعزيز الوحدة الوطنية؟
أهية اوأهاافااتاراس  :ا
تنطلق أنبية الدراسػة اغباليػة مػ أ ػا تػأت مواتيػة الىتمػاـ القيػادات السياسػية بَسػي
قػػيم الػػوال كاالنتمػػا كاؽبويػػة كإعػػداد اؼبواطنػػة النشػػطة للتغلػػب عل ػ التػػداعيات السػػالبة ؼبػػا
أفرزه تيار العوؼبة ،كىف ظ الظركؼ اؼبعاصرة الٌ سبر هبػا األمػة اإلسػبلمية كالعربيػة لصوصػا
م مؤامرات لارجية كتفك دالل أفض إُف تفكي كحد ا الوطنية ،ككػ ل تزامنهػا
م ػ الػػدعوات كالتوجهػػات العاؼبيػػة بضػػركرة تفعي ػ قػػيم اؼبواطنػػة كمػػدل لَسػػي اؼبشػػاركة
الديبقراطي ػػة ىف قض ػػايا اجملتمػ ػ العاؼبي ػػة كاحمللي ػػة .كم ػػا تس ػػتمد الدراس ػػة أنبيته ػػا مػ ػ طبيع ػػة
العمليػػات الػػٍ يبك ػ أف تقػػوـ هبػػا مؤسسػػات التعلػػيم العػػاُف يف ؾبػػاؿ تعزيػػز مفػػاىيم تربيػػة
( )1ظبي ؿبمود الكراسنة كآلركف دورااتجامع ا ابماءااتبخصة ااتجامعة ااتقادرةاعلر اتعيرةما
االننيراءااتر طم امر اخررللااتيراخ اااألخلقر اومراخ اثقا ر ااتحر ار،ااجمللػة العلميػة لكليػػة
الَبية ،جامعة اإلسكندرية ، ،0229 ،ص .0
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اؼبواطنة لدل طلبتها ،إذ تعمػ مػ لبلؽبػا علػ غػرس اؼبفػاىيم الوطنيػة لػديهم ،باعتبػار أف
الطالب يف مرحلة اغبياة اعبامعية تكػوف لديػو قابليػة أكثػر الكتسػاب قػيم كمفػاىيم كاضػحة
ع ػ البيي ػػة السياس ػػية ال ػػٍ يع ػػيش فيه ػػا ،فمؤسس ػػات التعل ػػيم الع ػػاُف ى ػػي اغبلق ػػة األى ػػم يف
تكوي شخصية الطالب السياسية اؼبستقلة الٍ تستطي إدراؾ كفهم ما قد يتعػرض لػو مػ
.
متغّات تؤثر عل مواقفو كاذباىاتو السياسية
وتهافااتاراس اإت اتحقةقاماايل  :ا





التعرؼ عل أىداؼ اؼبواطنة ،كمكونا ا ،كقيمها ،كاؼبواطنة ىف اإلسبلـ.
الوقوؼ عل مفهوـ الوحدة الوطنية ،كالعوام اؼبؤثرة عليها ،كأبعادىا ،كمهددا ا.
التعرؼ عل كظا ف اعبامعة اغبديثة كالتحديات اؼبستقبلية للوحدة الوطنية.
تقػػدم تصػػور مقػػَح لتفعي ػ دكر مؤسسػػات التعلػػيم العػػاُف السػػعودية ىف تعزيػػز الوحػػدة
الوطنية.

حاودااتاراس  :ا

اقتصرت الدراسة عل تعزيز الوحدة الوطنية كما ت ز الدراسة دكر مؤسسػات التعلػيم

العػ ػػاُف الس ػ ػػعودية ىف تعزي ػ ػػز الوح ػ ػػدة الوطني ػ ػػة م ػ ػ حي ػ ػ
اعبامع  ،كاؼبناخ اؼبؤسس  ،كاألنشطة الطبلبية.

اؼبق ػ ػػررات الدراس ػ ػػية ،كاألس ػ ػػتاذ

ممهجااتاراس اوخط اتها :ا
تسػػتخدـ الدراسػػة اؼبػػنه الوصػػفي كال ػ م يهػػدؼ إُف كصػػف الظػػاىرة ؿب ػ الدراسػػة
كتشخيصػػها كإلقػػا الضػػو عل ػ ـبتلػػف جوانبهػػا كصب ػ البيانػػات البلزمػػة عنهػػا م ػ فهمهػػا
كربليله ػ ػػا م ػ ػ أج ػ ػ الوص ػ ػػوؿ إُف اؼبب ػ ػػادئ كالق ػ ػوانْ اؼبتص ػ ػػلة بظ ػ ػواىر اغبي ػ ػػاة كالعملي ػ ػػات
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االجتماعي ػػة األساس ػػية كالتص ػػرفات اإلنس ػػانية( )1كعلي ػػو فق ػػد اس ػػتخدم الدراس ػػة اؼب ػػنه
الوصفي كذل لتحديد اإلطار اؼبفاىيمي للمواطنة ،كأىدافها ،كمكونا ا ،ككػ ل الوحػدة
الوطنيػػة مػ لػػبلؿ تعػػرؼ مفهومهػػا ،كالعوام ػ اؼبػػؤثرة عليهػػا ،كأبعادىػػا ،كمهػػددا ا ،كذل ػ
سعيان حياؿ ؿباكلة توضي كظا ف اعبامعة اغبديثة كالتحػديات اؼبسػتقبلية للوحػدة الوطنيػة،
ككصػوالن إِف صػياغة تصػػور مقػَح ؼبػػا هبػب أف تػنه بػػو مؤسسػات التعلػػيم العػاُف مػ دكر

لتعزي ػػز الوح ػػدة الوطني ػػة ،كلك ػػي يتحق ػػق ذل ػ تس ررةرااتاراسر ر ااتحاتةر ر او ق ررااتلخطر ر اتا
اتناتة  :ا
اتخط ةااألوت :ااإلطار العاـ للبحػ كتضػم مشػكلة البحػ كأىدافػو ،كأنبيتػو ،كاؼبػنه
اؼبستخدـ كلطوات الدراسة.

اتخط ةااتثانة :اأىداؼ اؼبواطنة ،كمكونا ا ،كقيمها ،كاؼبواطنة ىف اإلسبلـ.
اتخط ةااتثاتث :امفهوـ الوحدة الوطنية ،كالعوام اؼبؤثرة عليها ،كأبعادىا ،كمهددا ا.
اتخط ةااترابع كظا ف اعبامعة اغبديثة كالتحديات اؼبستقبلية للوحدة الوطنية.
اتخط ر ةااترابع ر :اتصػػور مقػػَح لتفعي ػ دكر مؤسسػػات التعلػػيم العػػاُف السػػعودية ىف تعزيػػز
الوحدة الوطنية.

مصطلحاتااتاراس  :ا
-اات حرراةاات طمة ر يعرفهػػا عبػػد اهلل ب ػ نػػاجي آؿ مبػػارؾ ،بأ ػػا اربػػاد ؾبموعػػة م ػ

البش ػػر يف ال ػػدي  ،كاالقتص ػػاد ،كاالجتم ػػاع ،كالت ػػاري يف مك ػػاف كاح ػػد ،كربػ ػ راي ػػة حك ػػم

( )1ؿبمد شفيق ،البح العلمي اتخط اتااتيمهجة اإلعااداات ح ثااالجنياعة  ،اإلسكندرية،
اؼبكتب اعبامعي اغبدي  ،1998 ،ص .42
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(.)1

كاحدة
كتعػػرؼ الوحػػدة الوطنيػػة بأ ػػا "الشػػعور اعبمعػػي ال ػ م ي ػرب بػػْ أبنػػا اعبماعػػة كيبػػؤل
قل ػ ػػوهبم حب ػ ػػب ال ػ ػػوط كاعبماع ػ ػػة ،كاالس ػ ػػتعداد لبػ ػ ػ ؿ أقصػ ػ ػ اعبه ػ ػػد يف س ػ ػػبي بنا هم ػ ػػا،
كاالستعداد للموت دفاعان عنهما"(.)0
أمػػا اؼبفكػػر ضبػػزة منصػػور ذك اإلذبػػاه اإلسػػبلمي ،فقػػاؿ إف الوحػػدة الوطنيػػة فريضػػة
شرعية كضركرة حياتية ،كلكنها ليس دبعزؿ ع الوحدة العربية كاإلسبلمية(.)3
كبنا عليو يبك تعريػف الوحػدة الوطنيػة بأ ػا كجػود كطػ كاحػد يف سػياؽ حػدكد

معينة ،كيكوف الشعب ال م يسػك ىػ ا الػوط متح نػدا يف ثقافتػو كتقاليػده كسػا ر الػركاب
االجتماعية ،كليس لو عصبية سبنعو م االندماج.
ااتي اطمر :اتعػػرؼ اؼبواطنػػة بأ ػػا انتمػػا اإلنسػػاف إُف الدكلػػة الػػٍ كلػػد هبػػا أك ىػػاجرإليهػػا كلضػػوعو للق ػوانْ الصػػادرة عنهػػا كسبتعػػو بشػػك متسػػاك م ػ بقيػػة اؼب ػواطنْ بػػاغبقوؽ

( )1آؿ مبارؾ ،عبد اهلل ب ناجي ،مدير مركز اإلشراؼ الَبوم بالسويد ،قراءة

مفهر م ات حراة

ات طمة  ،مقاؿ يف صحيفة الرياض السعودية14 ،نيساف  ،0225العدد ،13443ص .13

(2) Patrickm J: Teacher the Responsibilities of Patriotism Unity ،ERIC Digest,
Bloomington ،IN: ERIC Clearinghouse for social studies/ social Science education,
IN. ED332929, 2009, P. 12

( )3التميمي ،فرزدؽ العناقرة ،ات حاة ات طمة :امفه م غرب باي تيفه م وحاة األمر اإلسرلمة
موق الساحة السعودية االلكَكي ،ص .12
http://sahatkksa.com/forum/index.php?act=Print&client=word&=4&t=2009. 42665 /1/
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كالتزامػػو بػػأدا الواجبػػات ،كىػػي بػ ل سبث ػ العبلقػػة بػػْ الفػػرد كالػػدكؿ كمػػا وبػػددىا قػػانوف
تل الدكلة(.)1
كعرفتهػػا دا ػػرة اؼبعػػارؼ ال يطانيػػة( )0بأ ػػا" عبلقػػة بػػْ فػػرد كدكلػػة كمػػا وبػػددىا قػػانوف
تل الدكلة كدبا تتضم تل العبلقة م كاجبات كحقوؽ متبادلة ىف تل الدكلػة متضػمنة
حق اؼبواطنة مرتبة م اغبرية م ما يصاحبها م مسيوليات.
كيرل  (3)Remey Richardأف اؼبواطنة "تتضم اغبقوؽ كالواجبات اؼبصػاحبة غبكػم
ؾبموعات بشرية ـبتلفة ينتم إليها الفرد ".
اتاراساتااتسابق  :ا

تلقػػي الدراسػػة الضػػو علػ بعػ الدراسػػات اؼبتعلقػػة باؼبوضػػوع بصػػورة مباشػػرة أك غػػّ
مباشرة ،كذل كفق ترتيب زمُ م األقدـ إُف األحدث عل النحو التاُف
-اات راس ررم اوآخ رررونا(:)4()2002اى ػػدف تق ػػدم مب ػػوذج ل ػػدكر اعبامع ػػة ىف بن ػػا

الشخصػػية اعبامعيػػة القػػادرة عل ػ تعظػػيم االنتمػػا الػػوطُ م ػ لػػبلؿ التعػػرؼ عل ػ مبلم ػ
ىػ ه الشخصػػية كمػػا ى ػ ىف األدبيػػات اؼبتعقػػة باؼبوضػػوع ،كللتعػػرؼ عل ػ الواق ػ كمػػا ي ػراه
( )1العجمػي )0212( ،م نر اتن جةر اتيجنيعر  ،نشػرة فصػلية تصػدر عػ كزارة األكقػاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية ،دكلة الكوي .
( )0عل ػ ػ الك ػ ػوارل مفه ػػوـ اؼبواطن ػػة ىف الدكل ػػة القومي ػػة ،ؾبل ػػة اؼبس ػػتقب الع ػػرىب ،ع ػػدد ،0221 ،0
ص .66
،consmpolian, Questionا(3) Remey Richard: Handbook of Basic Citizenship
Association for Supervision and Curriculum Development ،Washington, D. C,1997
P. 25.

( )4ظب ػػي ؿبم ػػود الكراس ػػنة كآل ػػركف دكر اعبامع ػػة ىف بن ػػا الشخص ػػية اعبامعي ػػة الق ػػادرة عل ػ تعظ ػػيم
االنتما الوطُ م لبلؿ اؼبدل األلبلق كمدل ثقافة اغبوار ،مرجعاسابق.
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الطػ ػػبلب مت إج ػ ػرا مقػ ػػاببلت شػ ػػبو مقننػ ػػو م ػ ػ  62م ػ ػ طلب ػ ػػة جامع ػ ػػة الّم ػ ػػوؾ (األردف)
اؼبسػػجلْ ىف الفص ػ الدراس ػ الثػػاىن م ػ العػػاـ الدراس ػ ( )0228-0227كمت التيػػارىم
بشك مقصود ،ككشف نتػا ربليػ بيانػات اؼبقػاببلت عػ كعػ الطلبػة دبفهػوـ االنتمػا
كواحد م قيم اؼبواطنة ،باإلضػافة إُف كعػيهم بقيمػة اعبامعػة ىف كمرحلػة ؿبوريػة ىف تعظػيم
االنتمػػا ال ػػوطُ ،كمػػا كشػػف النتػػا أف اؼبػػدل األلبلق ػ كمػػدل ثقافػػة اغب ػوار نب ػػا
ؿب ػػوراف ر يس ػػياف ىف تفعي ػ دكر اعبامع ػػة ىف بن ػػا الشخص ػػية الق ػػادرة عل ػ تعظ ػػيم االنتم ػػا
الوطُ.
ع رراااتعزيررزاأسررعااع رراااتعزيررزادروي ر ا(:)1()2000اىػػدف الدراسػػة إُف مناقشػػة

تػػأثّ آليػػات تعزيػػز الوحػػدة الوطنيػػة بػػْ القػػول كالفصػػا الفلسػػطينية يف التنميػػة السياسػػية
"فػػت " ك"ضبػػاس" كدراس ػػة حالػػة ،ؼب ػػا يش ػػكبلنو م ػ حض ػػور سياس ػػي ب ػػارز عل ػ الس ػػاحة
الفلسػػطينية ،كلقػػد بين ػ الدراسػػة أىػػم أرب ػ آليػػات م ػ شػػأ ا أف تػػدعم الوحػػدة الوطنيػػة
الفلسػطينية كتعززىػا ،كىػي اغبػوار الػوطِ ،كاالنتخابػات ،ككحػػدة اؽبويػة كثقافػة االلػػتبلؼ،
كتعزيػػز بنػػا الثقػػة بػػْ القػػول كالفصػػا الفلسػػطينية ،كاعتمػػدت الدراسػػة اؼبػػنه الوصػػفي
أيضػػا أداة اؼبقابلػػة م ػ احملللػػْ السياسػػيْ كاألكػػاديبيْ ،كأط ػراؼ
التحليلػػي ،كاسػػتخدم
ن
الدراسػػة إلثػرا معلوما ػػا .كللصػ الدراسػػة إُف ؾبموعػػة مػ االسػػتنتاجات الػػٍ كػػاف مػ
أبرزى ػػا أف تل ػ اآللي ػػات تش ػػك منطلق ػػات ىام ػػة كب ػػو تعزي ػػز الوح ػػدة الوطني ػػة ب ػػْ الق ػػول
كالفص ػػا الفلس ػػطينية ،كمػ ػ أى ػػم التوص ػػيات ض ػػركرة الس ػػعي كب ػػو تش ػػكي ىيي ػػة قيادي ػػة
( )1عبػػد العزيػػز أسػػعد عبػػد العزيػػز دركيػػش:اآتةرراتاتعزيررزاات حرراةاات طمة ر ابررة ااتق ر لاواتفصررائ ا
ذج ررا،ااس ػػتكماؿ مرحل ػػة
اتفلس ررطةمة اوأثره رراا ر ر ااتنميةر ر ااتسةاس ررة :ا" ررن "او"حي رراس"اني ً

اؼباجستّ ،جامعة النجاح الوطنية.0212 ،
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مشػػَكة سبث ػ قيػػادة عليػػا للشػػعب الفلسػػطيِ ،كتوسػػي دا ػػرة اؼبشػػاركة اعبماعيػػة يف الق ػرار
السياسي.
ادراس اأب احبة ا(:)1()2000اىدف إُف التعرؼ إُف كاق الػدكر الػ م تقػوـبو آليات الَبيػة دبحافظػات غػزة يف تنميػة قػيم اؼبواطنػة لػدل الطلبػة كاؼبعلمػْ كعبلقػة ذلػ
دبتغػػّ اعبامعػػة الػػٍ ينتسػػبوف إليهػػا كقػػد اسػػتخدم الدراسػػة اؼبػػنه الوصػػفي التحليلػػي ،آمػػا
اعتمػػدت عل ػ االسػػتبياف ال ػ م مت إعػػداده ،كطبػػق عل ػ عينػػة عػػددىا ( )522م ػ الطلبػػة
كاؼبعلمػػْ اؼبسػػجلْ يف آليػػات الَبيػػة يف آؿ م ػ اعبامعػػة اإلسػػبلمية كجامعػػة األقص ػ بغػػزة
كربديػ ػػدان يف اؼبسػ ػػتويْ الثال ػ ػ كالراب ػ ػ  .كتوصػ ػػل الدراسػ ػػة إُف أف اؼبتوسػ ػػطات اغبسػ ػػابية
لعبػػارات دكر آليػػات الَبيػػة يف تنميػػة قػػيم اؼبواطنػػة لػػدل الطلبػػة كاؼبعلمػػْ آمػػا يراىػػا الطلبػػة
اكبصػػرت مػػا بػػْ ( )0٫1-4٫8أم ب ػػْ التقػػديرات القلي ػ كالعػػاِف ج ػػدان ،آم ػػا أنػػو توج ػػد
فركؽ جوىرية ذات داللة إحصا ية عند مستول الداللػة ( )a ≥ 0.05بػْ متوسػ درجػات
طلبة جامعة األقص كمتوس درجات طلبة اعبامعة اإلسبلمية بالنسبة لدكر آليػات الَبيػة
يف تنمية قيم اؼبواطنة .كلصاٌف طلبة جامعة األقص .

( )1باسم ؿبمد أبو حشػيش دوراآتةراتااتنربةر ا ر اتميةر اقرةمااتي اطمر اترالااتطل ر اواتيعليرة ا
بيحا ي اغزة ،ؾبلة جامعة األقص  ،سلسلة العلوـ اإلنسانية.0212 ،052 ،
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()1

-ادراسر ر ااتقحط رران ا()2000

ى ػػدف إُف معرف ػػة مس ػػتول سبثػ ػ ق ػػيم اؼبواطن ػػة

لػػدل الشػػباب يف جامعػػات اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية كدرجػػة إسػػهامها يف تعزيػػز السػػبلمة
كاألم ػ الوقػػا ي كالكشػػف ع ػ اؼبعوقػػات الػػٍ ربػػد م ػ فبارسػػة الشػػباب أك اعبامعػػات لقػػيم
اؼبواطن ػػة ،كمعرف ػػة مقوم ػػات تفعيػ ػ فبارس ػػة ق ػػيم اؼبواطن ػػة يف الواقػ ػ ل ػػدل ى ػػؤال الش ػػباب،
كاس ػػتخدم الدراس ػػة اؼب ػػنه الوص ػػف التحليل ػ ػ ع ػ ػ طري ػػق اؼب ػػدل الوث ػػا ق كاؼب ػػدل
اؼبسػػح كقػػد أجري ػ الدراسػػة عل ػ عينػػة عش ػوا ية م ػ الطلبػػة السػػعوديْ ال ػ كور ال ػ ي
تػ ػَاكح أعم ػػارىم مػ ػ ( )18-03س ػػنة يف جامع ػػات األم ػػاـ ؿبم ػػد بػ ػ س ػػعود اإلس ػػبلمية
كجامعة اؼبل عبد العزيز كجامعة اؼبل فهد للبَكؿ كاؼبعادف كجامعػة اؼبلػ لالػد كجامعػة
تبوؾ لبلؿ العاـ ( )0229-0212كقد تكون العينة م ( )384طالبػان ،كقػد توصػل
الدراسػػة إُف أف ىنػػاؾ ارتفػػاع يف قيمػػة اؼبشػػاركة كأف غالبيػػة اؼببحػػوثْ أصبع ػوا عل ػ أف قيمػػة
اؼبشاركة م قيم اؼبواطنػة تسػهم يف تعزيػز األمػ  ،ككجػود أثػُ عشػر معوقػان وبػد مػ إمكانيػة
فبارسػػة قػػيم اؼبواطنػػة عل ػ الوض ػ اؼبطلػػوب منهػػا عػػدـ تناسػػب الػػدل م ػ غػػبل اؼبعيشػػة
كارتفػػاع األسػػعار كالبطالػػة كانتشػػار الواسػػطة كغّىػػا .كالتتم ػ الدراسػػة بػػبع التوصػػيات
مػ أنبهػػا تفعيػ تطبيػػق االسػَاتيجية الوطنيػػة غبمايػػة النزاىػػة كمكافحػػة الفسػػاد ،كالتأىيػ
النػػوع ؼبنسػػوىب األجهػػزة األمنيػػة ،كلاصػػة يف ؾبػػاؿ حس ػ التعام ػ م ػ اعبمهػػور ،السػػيما
لشػػروبة الشػػباب تشػػجيعا ؽبػػم ؼبمارسػػة قػػيم اؼبواطنػػة بػػدكف معوقػػات ،كإنشػػا ىييػػة كطنيػػة

( )1القحطاي ،عبدااهلل ب سعيد آؿ عبود قةمااتي اطم اتالااتب اباوإسهامهاا اتعزيزااألمر ا
ات قررائ ،ارسػػالة دكتػػوراه غػػّ منشػػورة .جامعػػة نػػايف العربيػػة للعلػػوـ األمنيػػة .الريػػاض .السػػعودية،

.0212

_______

152

_______

دور مؤسسات التعليم العالى السعودية في تعزيز الوحدة الوطنية

مس ػػتقلة كمؤىل ػػة للعمػ ػ علػ ػ معاعب ػػة نب ػػوـ الش ػػباب مػ ػ ل ػػبلؿ التع ػػرؼ علػ ػ مس ػػببات
اكبرافهم أك اغَاهبم ع كطنهم كؾبتمعهم.
-ادراس ر اعسررافا(:)1()2000اىػػدف الدراسػػة إُف الكشػػف ع ػ مػػدل احتيػػاج

طلب ػػة اعبامع ػػات الفلس ػػطينية للَبي ػػة مػ ػ أجػ ػ اؼبواطن ػػة كمػ ػ رات ىػ ػ ا االحتي ػػاج ،ككػ ػ ل
تعرؼ دكر الَبية للمواطنة يف تعزيز اغبوار بػْ طلبػة اعبامعػات الفلسػطينية مػ كجهػة نظػر
أعضػػا ىييػػة التػػدريس فيهػػا ،اسػػتخدـ الباح ػ اؼبػػنه الوصػػفي التحليلػػي ،كقػػاـ الباح ػ
ب عػػداد اسػػتبانة مكونػػة م ػ ( )42فقػػرة موزعػػة عل ػ ( )3ؾبػػاالت كزعػ عل ػ ()88عضػػو
ىيي ػػة ت ػػدريس م ػ ػ اعبامع ػػات الفلس ػػطينية (اإلس ػػبلمية ،األزى ػػر ،األقص ػ ػ ) م ػ ػ الكلي ػػات
(العلوـ ،الَبية ،اآلداب) .كم أىػم النتػا الػٍ توصػل ؽبػا الدراسػة أف درجػة االحتيػاج
الكلي ػػة إُف الَبي ػػة للمواطن ػػة عن ػػد الطلب ػػة اعب ػػامعيْ كانػ ػ بنس ػػبة عالي ػػة ( ،):80حيػ ػ
احتل ػ ػ درجػ ػػة االحتيػ ػػاج للَبيػ ػػة م ػ ػ أج ػ ػ اؼبواطنػ ػػة االجتماعيػ ػػة اؼبركػ ػػز األكؿ ،كاؼبواطنػ ػػة
السياسية اؼبركز الثاي .كأف أىم م رات احتياج الطلبة للَبية م أجػ اؼبواطنػة كػاف تنػامي
ال ات الفردية كاؼبصاٌف اػباصة عل حساب اؼبصاٌف الوطنية.
ي سر ر اات ررااع را(:)0()2002اى ػػدف الدراس ػػة التع ػػرؼ إُف أى ػػم األدكار الَبوي ػػة

للجامعة يف مواجهة التعصػب اغبػزي لػدل الطلبػة مػ كجهػة نظػر أعضػا اؽبييػة التدريسػية؛
( )1ؿبمػػود عسػػاؼ دورااتنربة ر اتلي اطم ر ا ر اتعزيررزااتحر ر اراب ررة اطل ر ر ااتجامع رراتااتفلسررطةمة ا
وس ر اتفعةل ر ،ااؼب ػؤسبر العلمػػي الراب ػ لكليػػة الَبيػػة بعنػ ػواف التواصػ ػ كاغبػ ػوار الَبػػوم كبػػو ؾبتم ػ

فلسطيِ أفض اؼبنعقد باعبامعة اإلسبلمية ػ غزة.0211 ،
( )0يوسػػف زكريػػا إبػراىيم الػػداعور الػػدكر الَبػػول للجامعػػات الفلسػػطينية ىف مواجهػػة التعصػػب اغبػػزىب
لػػدل طلبتهػػا مػ كجهػػة نظػػر أعضػػا اؽبييػػة التدريسػػية ،اسػػتكماؿ اغبصػػوؿ علػ اؼباجسػػتّ،كلية
الَبية ،جامعة األزىر  ،غزه ،فلسطْ.0210 ،
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كذل م لبلؿ استخداـ اؼبنه الوصفي التحليلي ،كقد مت تطبيق الدراسة عل عينة مػ
أعضا اؽبيية التدريسية م جامعٍ األزىر كالقدس اؼبفتوحػة بغػزة ،بلػ قوامهػا  045عضػو
ىيية تدريسية بواق  18عضو م جامعة القدس اؼبفتوحػة 147عضػو مػ جامعػة األزىػر،
حيػ مت صبػ البيانػػات عػ اسػػتبانة تكونػ مػ  44فقػػرة ،كأظهػػرت الدراسػػة عػػدـ كجػػود
أث ػػر داؿ إحص ػػا يا للتفاعػ ػ ب ػػْ اؼبتغػ ػّات التص ػػنيفية للعين ػػة اؼبس ػػتهدفة مػ ػ أعض ػػا اؽبيي ػػة
التدريسية (اعبنس ،اعبامعػة ،سػنوات اػبػ ة ،الدرجػة العلميػة) علػ الػدكر الَبػوم للجامعػة
يف مواجهػػة التعصػػب اغبػػزي كدرجػػة كليػػة ،ككدرجػػة كليػػة لؤلبعػػاد (رؤيػػة كفلسػػفة اعبامعػػة،
األنشطة الَبويػة ،االتصػاؿ كالتواصػ اجملتمعػي) ،فبػا أعطػ صػورة كاضػحة علػ أف النتػا
ال ػػٍ لرج ػ هب ػػا ى ػ ه الدراس ػػة ق ػػد اصب ػ عليه ػػا كاف ػػة أعض ػػا اؽبيي ػػة التدريس ػػية دبختل ػػف
جامعا م كجنسهم كدرجا م العلمية كل ا م الَبوية.
 -دراسر ر اأبر ر اش رريات اوأبر ر اش رريات ا(:)1()2002اى ػػدف إُف ربدي ػػد دكر عم ػػادة

شيوف الطلبة يف تنمية قيم اؼبواطنة لدل طلبة اعبامعة اإلسبلمية دبحافظػات غػزة مػ كجهػة
نظػػرىم ،كالكشػػف ع ػ الفػػركؽ يف درجػػة دكر عمػػادة شػػيوف الطلبػػة يف تنميػػة قػػيم اؼبواطنػػة
تعزل لبع اؼبتغّات .كاتب البح اؼبػنه الوصػفي التحليلػي ،كاسػتخدـ اسػتبانة تشػتم
عل ػ  3ؿب ػػاكر ربت ػػوم علػ ػ ( )99فق ػػرة ،ككانػ ػ عين ػػة البحػ ػ عشػ ػوا ية مكون ػػة لتحليػ ػ
( )1أبػو مشالػة ،فػرج إبػراىيم كأبػو مشالػة ،إبػراىيم فػرج دور عيرادة شرو نااتطل ر ر تميةر قرةم

اتي اطم تال طل اتجامع ااإلسلمة بيحا يات غرزة /دراسر امةاانةر " ،حبػ منشػور يف

اؼبؤسبر الدكِف األكؿ لعمادة شؤكف الطلبة" :طلبة اعبامعات /الواق كاآلماؿ" ،ال م نظمتو عمادة
شػؤكف الطلبػة يف اعبامعػة اإلسػبلمية يف الفػَة مػ  13-10ف ايػر ،كتػاب اؼبػؤسبر ،اعبػز األكؿ،
غزة ،فلسطْ.0213 ،
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إحص ػػا يات  SPSSم ػ ػ  304طالب ػ ػان كطالب ػػة ،كاس ػػتخدـ برن ػػام البح ػ ػ  .كق ػػد أظه ػػر
البح ػ ػ ع ػػدة نت ػػا منه ػػا ال توج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػا ية عن ػػد مس ػػتول 0.05
متوسطات درجات تقديرات عينة البح لدكر عمادة شػيوف الطلبػة يف تنميػة قػيم اؼبواطنػة
لدل الطلبة تعزل للجنس )ذكور ،إناث( ،للتخصص يف
الكلي ػػة )علميػ ػػة ،أدبي ػػة ،كتوجػ ػػد ف ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحص ػػا ية عنػ ػػد مسػ ػػتول 0.05
درج ػػات تق ػػديرات عين ػػة البح ػ ل ػػدكر عم ػػادة ش ػػيوف الطلب ػػة يف تنمي ػػة ق ػػيم اؼبواطن ػػة ل ػػدل
الطلبػػة تعػػزل للمسػػتول التعليمػػي )أكؿ ،ثػػاي ،ثال ػ  ،راب ػ (؛ يف االسػػتبانة كك ػ لصػػاٌف
اؼبس ػػتول الراب ػ ػ مقاب ػ ػ اؼبسػ ػػتول الث ػػاي ،كيف احملػ ػػور األكؿ لص ػػاٌف اؼبسػ ػػتول الراب ػ ػ مقاب ػ ػ
اؼبس ػػتول األكؿ كالث ػػاي كالثالػ ػ  .كق ػػد أكصػ ػ البحػ ػ بع ػػدة توص ػػيات منه ػػا تفعيػ ػ دكر
عمػػادة شػػيوف الطلبػػة يف تنميػػة قػػيم اؼبواطنػػة لػػدل طلبػػة اعبامعػػة؛ لاصػػة قػػيم الديبقراطيػػة،
كقيم اؼبشاركة اجملتمعية.

ع رراااتسررلمااتع ر امرة،اومحيرراااتزب ر نا(:)1()2002اىػػدف الدراسػػة التعػػرؼ إُف

دكر اعبامعػػات األردنيػػة الرظبيػػة يف تعزيػػز تربيػػة اؼبواطنػػة كعبلقتهػػا بتنميػػة االسػػتقبللية ال اتيػػة
لػػدل طلبػػة آليػػات العلػػوـ الَبويػػة مػ كجهػػة نظػػرىم ،تكػػوف ؾبتمػ الدراسػػة مػ صبيػ طلبػػة
مرحل ػػة البكػ ػػالوريوس يف آليػ ػػات العلػ ػػوـ الَبويػ ػػة يف اعبامعػ ػػات األردنيػ ػػة الرظبيػ ػػة (األردنيػ ػػة،
الّمػػوؾ ،مؤتػػو) كالبػػال عػػددىم ( )6909للعػػاـ الدراسػػي ،0211/0210كقػػد مت تطػػوير
أداة لتحقيػػق ىػػدؼ الدراسػػة ،كتكون ػ م ػ ( )55فقػػرة موزعػػة عل ػ ج ػزأي  ،األكؿ يتعلػػق
( )1عبد السبلـ العوامرة ،كؿبمد الزبوف دورااتجامعاتااألردنة ااترسية ا اتعزيرزاتربةر ااتي اطمر ا
وعلقنهاابنمية ا االسنقلتة ااتذاتة اتالاطل اآتةاتااتعل مااتنرب ي ام اوجه انيرهم ،ؾبلة
جامعة النجاح لؤلحباث (العلوـ االنسانية) اجمللد .08 )1( ،0214
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بَبيػػة اؼبواطنػػة كينقسػػم إُف طبسػػة ؿبػػاكر (اغبقػػوؽ ،الواجبػػات ،اؼبشػػاركة ،اح ػَاـ القػػانوف،
العدال ػػة) كتقيس ػػها ( )42فق ػػرة ،أم ػػا اعب ػػز الث ػػاي فه ػػو فقػ ػرات تق ػػيس االس ػػتقبللية ال اتي ػػة
كيقيسػػو ( )15فق ػػرة .تكون ػ العين ػػة لغاي ػػات الدراسػػة م ػ ( )682طالب ػان كطالب ػػة الت ػػّكا

بالطريقػػة الطبقي ػػة العش ػوا ية ،إذ تكون ػ العين ػػة م ػ ( )154طالب ػان ك( )506طالب ػةن .كق ػػد
توصػل الدراسػػة إُف كجػود دكر للجامعػػات األردنيػة الرظبيػػة يف تعزيػز مفػػاىيم تربيػة اؼبواطنػػة
لػػدل طلبػػة كليػػات العلػػوـ الَبويػػة يف ؿبػػور اغبقػػوؽ ،كالواجبػػات كاؼبشػػاركة كاح ػَاـ القػػانوف
كالعدالػػة ،كأف أعلػ درجػػات اؼبوافقػػة جػػا ت علػ ؾبػػاؿ العدالػػة دبتوسػ حسػػاي ()4٫17
مث ؾبػػاؿ الواجبػػات يف الَتيػػب الثػػاي دبتوس ػ حسػػاي ( ،)4٫26بينمػػا جػػا ؾبػػاؿ اح ػَاـ
القػػانوف بالَتيػػب الثال ػ دبتوس ػ حسػػاي ( ،)4٫21كجػػا ؾبػػاؿ اغبقػػوؽ بالَتيػػب الراب ػ
دبتوسػ ػ ػ حس ػ ػػاي ( ،)3٫84كج ػ ػػا يف اؼبرتب ػ ػػة األل ػ ػػّة ؾب ػ ػػاؿ اؼبش ػ ػػاركة دبتوسػ ػ ػ حس ػ ػػاي
( .)3٫70كأف اؼبتوسػ اغبسػػاي لػػؤلداة الكليػػة لفقػرات دكر اعبامعػػة يف تنميػػة االسػػتقبللية
ال اتيػػة جػػا ت مرتفعػػة دبتوسػ حسػػاي ( ،)4٫18ككجػػود عبلقػػة اهبابيػػة بػػْ تربيػػة اؼبواطنػػة
كتنميػػة االسػػتقبللية ال اتيػػة كبنػػا ن عل ػ نتػػا الدراسػػة ،فػ ف الدراسػػة توصػػي بػػاآلي العم ػ
عل ػ تب ػػِ اس ػَاتيجية كطني ػػة ش ػػاملة للَبيػػة الوطني ػػة تس ػػاىم يف تعزي ػػز فه ػػم كإدراؾ الطلب ػػة
للمفاىيم كاحملاكر ،الػٍ تسػاىم بشػك مباشػر يف تعزيػز مفػاىيم الَبيػة الوطنيػة لػدل الطلبػة
كتنمية االستقبللية ال اتية لديهم.
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-ادراسر ر ااتسر ر ةع ا()1()2002ااى ػػدف إُف اس ػػتجبل مقوم ػػات الوح ػػدة الوطني ػػة

كمهددا ا ،كتبياف ـبرجات اغبوار الوطُ كصوالن إُف تصور اسَاتيج عبع اغبػوار الػوطُ
مع ػػززان للوح ػػدة الوطني ػػة .كاس ػػتخدم الدراس ػػة طريق ػػة ربليػ ػ اؼبض ػػموف كالطريق ػػة الوص ػػفية
التحليلي ػػة ،كالطريق ػػة التارىبي ػػة التحليلي ػػة ،كاتب ػػاع األس ػػلوب اإلحص ػػا البي ػػاىن ،كتوص ػػل
الدراسػػة إُف نتػػا عػػدة أنبهػػا إف الوحػػدة الوطنيػػة تقػػوـ عل ػ أسػػس سياسػػية كاجتماعيػػة
كدينية متداللة ،كأف طبيعة ى ه اؼبقومات ذبع ىناؾ ديدات ينبغي عبلجها .كم أىػم

توص ػػيا ا تقوي ػػة الوح ػػدة الوطني ػػة يف اؼبملك ػػة بتحقي ػػق التنمي ػػة الش ػػاملة يف صبيػ ػ جنب ػػات
اغبيػػاة ،كضػػركرة ربوي ػ توص ػػيات اغب ػوار ال ػػوطُ إُف آليػػات تعػػاًف القضػػايا اؼبهمػػة اؼبتعلق ػػة
بالوحدة الوطنية ،كتنزيلها إُف أرض الواق خبط اسَاتييجية فبرحلة ،ككػ ل ضػركرة إهبػاد
إدارة يف مركز اغبوار الوطُ للتنسيق م اؼبؤسسات الٌ تنف تل اػبطػ فبػا ييسػر متابعػة
التنفي ػ  ،كضػػركرة أف تكػػوف ىنػػاؾ ض ػواب للقن ػوات الفضػػا ية للحػػد م ػ ظػػاىرة العصػػبيات
القبلية كاؼبناطقية كالطا فية.
أجري ر ر ادراس ر ر اوودا(،Woodا:)0( )2009اى ػػدف الدراس ػػة تقص ػػي العبلق ػػة ب ػػْ

الش ػػباب كاؼبواطن ػػة الفاعل ػػة ،كم ػػا حاكلػ ػ الدراس ػػة الكش ػػف عػ ػ كيفي ػػة إظه ػػار األفػ ػراد
للمسػػيولية االجتماعيػػة يف اآلكنػػة األلػػّة كالػػديبقراطيات اللي اليػػة اؼبتقدمػػة كتقصػػي كيفيػػة
فبارسة الشباب اؼبواطنة النشطة كالفاعلة يف حيا م كمنظومة العاَف اغبقيقية ،كلتحقيق ىػ ا
( )1ماض ػ ب ػ راشػػد السػػبيع

تص ر رااسررنراتةج اتنعزيررزاات حرراةاات طمة ر ا ر ااتييل ر ااتعربة ر ا

اتسر ررع دي ا(ااتح ر ر اراات ر ر طم اأني ذج ر راً)،ارسػ ػػالة مقدمػ ػػة السػ ػػتكماؿ اغبصػ ػػوؿ عل ػ ػ درجػ ػػة
اؼباجستّ ،كلية العلوـ االسَاتيجية ،جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية.0214 ،

)2 ) Wood, Jason , john: Young people and Active Citizenship: An ,2009.
Investhigation ,Doctorate thesis, De Montfort University, UK
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الغ ػػرض اس ػػتخدـ الباح ػ ػ كرش ػػات العم ػ ػ كاجملموع ػػات اؼبرك ػػزة م ػ ػ  93ش ػػابا تراكح ػ ػ
أعمػػارىم م ػ  14-16كال ػ ي يعيشػػوف يف شػػرقي كس ػ الػػببلد ،حي ػ اسػػتعم تصػػميم
نظريػػة اؼببل مػػة كمت فحػػص التعريفػػات اؼبسػػتعملة كالػػٍ مت إنتاجه ػػا م ػ قب ػ الشػػباب لبنػػا
نظريػػة قابلػػة للتطبيػػق حػػوؿ اؼبواطنػػة النشػػطة ،كتوصػػل الدراسػػة إُف عديػػد م ػ النتػػا م ػ
أنبهػػا أف ل ػ ة اؼبواطنػػة الفاعلػػة للشػػباب متوسػػطة يف السػػياؽ س ػوا يف القضػػا العػػاـ أك
اػب ػػاص فيم ػػا يتعل ػػق باؼبس ػػيولية ،كاالىتم ػػاـ ب ػػاآللري  ،كفبارس ػػة اغبق ػػوؽ ،كإظه ػػار كتقبػ ػ
االحػَاـ كصػػناعة القػرار كضػب اؼبمارسػػة ،كػ ل كشػػف الدراسػة أف العبلقػػة بػػْ الػػوعي
كمستول الفعالية مفهػوـ كاحػد يتطلػب اعتبػار مػا ىػي العوامػ الداعمػة كاؼبتناقضػة اللتبػار
اؼبواطنة الفاعلة.
__ __ا

_______

158

_______

دور مؤسسات التعليم العالى السعودية في تعزيز الوحدة الوطنية

(املبحث األول :أهداف املىاطنت ،ويكىناتها ،وقيًها،
واملىاطنت يف اإلسالو)

يتنػػاكؿ ى ػ ا اؼببح ػ عرضػػا ألىػػداؼ اؼبواطنػػة ،كمكونا ػػا ،كقيمهػػا ،مث ىبتػػتم بتسػػلي
الضو عل اؼبواطنة يف اإلسبلـ ،كذل عل النحو التاُف
-0اأهاافااتي اطم  :ا

ااااتنحاداأهاافااتنربة ام اأج ااتي اطم ا ةياايل ( :)0ا


ترسػ ػػي القػ ػػيم اإلهبابي ػ ػػة كالقػ ػػيم اػبلقي ػ ػػة م ػ ػ أج ػ ػ احملافظ ػ ػػة عل ػ ػ اإلط ػ ػػار اؼبرجع ػ ػ
للمجتم .
التأكي ػ ػػد عل ػ ػ ػ ربم ػ ػ ػ اؼبس ػ ػػيولية كاح ػ ػ ػَاـ اغبري ػ ػػات العام ػ ػػة كاحملافظ ػ ػػة عل ػ ػ ػ النظ ػ ػػاـ
كاؼبمتلكات العامة.



تنمية اغبس اإلنساف كاغبس االجتماع كااللتزاـ اػبلق ذباه اآللري دبا فيهػا تقػدير
الركاب االنسانية بْ الشعوب كاحَاـ الرأل اآللر.
إب ػراز قيمػػة العم ػ كاؼبهػػارات اليوميػػة اغبياتيػػة كتقػػدير االجتهػػاد كاؼببػػادرة كإدارة الوق ػ







كاالتفاؽ كالتعاكف كاؼبشاركة ىف ازباذ القرار.
تنمي ػػة ركح ال ػػوال كاالعت ػ ػزاز كاالنتم ػػا لل ػػوط كاألم ػػة العربي ػػة كاإلس ػػبلمية كعقي ػػد ا
كفكرىا كمثلها.

( )1فهد إبراىيم اغببيب تربة ااتي اطم اواالتجاهاتااتعاتية ااتيعاصرةا اتربةر ااتنلمةرذ،االلقػا
 13لقادة العم الَبول ،كزارة الَبية كالتعليم ،الباحة 1406 ،ىػ ،ص .018
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تزكيػد التبلميػ دبفهػوـ الدكلػة كاجملتمػ ككيػػف يبكػنهم القيػاـ بػأدكارىم ليكونػوا أعضػػا
فاعلْ.
تيس ػػّ كتفعيػ ػ االلبػ ػراط ىف اعبماع ػػة كاجملتمػ ػ مػ ػ ل ػػبلؿ التع ػػرؼ علػ ػ مؤسس ػػات

اجملتم اؼبدىن كأدكار ك منها كمساعد ا ىف تنفي براؾبها ع اؼبشاركات الطبلبية.
كم ػ مث ف نػػو ىف ضػػو اؼبتغ ػّات العاؼبيػػة كالتحػػديات اؼبعاصػػرة ػػدؼ الَبيػػة م ػ أج ػ
اؼبواطنػػة اُف تزكيػػد الناشػػية اؼبعرفػػة السياسػػية فبػػا يبكػػنهم م ػ اؼبشػػاركة ىف لعػػب الػػدكر عل ػ
مستول اجملتم احملل كإكساهبم ثقافة اؼبواطنة كمعرفة حقوقهم ككاجبػا م ،إضػافة اُف رؤيػة
عاؼبية حوؿ األحداث كالتغّات ىف قضايا ؾبتمعا م أك القضايا العاؼبية بصورة كلية.
-2ام ناتااتي اطم  :ا
لقد عرض جاؾ ديلور ىف جابر عبد اغبميد ( )1998ىف تقرير اللجنػة الدكليػة للَبيػة
للقػػرف اغبػػادل كالعش ػري القػػيم التاليػػة الػػٌ تش ػػك مكونػػات اؼبواطنػػة ،كي ػػدعو التقري ػػر اُف
()1
تيسّ اكتساهبا كى
 الوع باغبقوؽ االنسانية كاؼبسيولية االجتماعية.
 قيم اإلنصاؼ االجتماع كاؼبشاركة الديبقراطية.
 مراعاة الفركؽ الثقافية كالتعددية كالتسام .
 ركح التطوع كتقييم الرعاية كالتعاكف.
 اؼبي للمغامرة احملسوبة كتنفي مشركعات جديدة.
 االبتكارية.
( )1جػػاؾ ديلػػور ،جػػابر عبػػد اغبميػػد اتنعلررةماذترركاات مررزااتي م ر ن،االقػػاىرة ،دار النهضػػة العربيػػة،
 ،1998ص .17
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 تفت العق للتعبّ.
 االلتزاـ حبماية البيية.
كنظػرا ألف سػػلوؾ اؼبػواط هبػػب أف يكػػوف نابعػػا مػ منظومػػة معرفيػػة فقػػد حػػددت
مكونات اؼبواطنة دراسة شعباف حامد كنادية حس إبراىيم ( )0221فيما يل

()1

 معػػارؼ ذبع ػ الطالػػب قػػادرا عل ػ تفهػػم عبلقػػة اإلنسػػاف دبجتمعػػو ،كمتطلبػػات اجملتم ػ
اؼبػػدىن م ػ حي ػ فبارسػػة اغبقػػوؽ كالواجبػػات ،كتأم ػ اؼبعرفػػة كتناكؽبػػا بشػػك عقػػبلىن،
كتفهم اؼبواقف اغبياتية للمجتم اؼبصرل.

 أنشطة تؤدل إُف اكتساب الطالػب مهػارات حياتيػة كػالتعلم الػ ات  ،كالعمػ اعبمػاع
كالتعاكىن كسبث ركح الفريق ،كمهارة ازباذ القرارات ،كإدارة الوق بفاعلية كنشاط.

 منظومة م القػيم كاالذباىػات الػٌ ذبعػ الطالػب يتحمػ اؼبسػيولية كيقػدر قيمػة العمػ
ػبدمػػة اجملتم ػ  ،كسبث ػ قػػيم الػػوال كاالنتمػػا ؼبصػػر ،كفبارسػػة السػػلوؾ الػػديبقراط دال ػ
الفص كلارجو ،كتقب ال ات كالزمبل كاآللر.
كفبا سبق يتض أف م أىػم اؼبكونػات الر يسػية للَبيػة مػ أجػ اؼبواطنػة االنػدماج ىف
اغبياة الديبقراطية ىف عم اؼبدرسة كىف إدارة الفص كالتضػام ىف مشػركعات ؾبتمعيػة علػ
اؼبستول احملل أك اإلقليم أك القوم أك العاؼب كمناقشػة كعػرض موضػوعات عػ اؼبواطنػة
ىف ـبتلف ال ام كاؼبقررات الدراسية .فاؼبواطنة ال تعِ ؾبرد معرفػة الفػرد باغبيػاة السياسػية،

( )1شعباف حامد إبراىيم كنادية حسػ إبػراىيم تطر يراممراهجااتنعلرةماتنميةر ااتي اطمر ا ر ااألتفةر ا
اتثاتث اتالاطلبااتيرحل ااتثان ي ا(دراس اتجري ة ا) ،القاىرة ،اؼبركز القوم للبحوث الَبوية

كالتنمية.0221 ،
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كاؼبشاركة فيها ،كلكنها تركز عل كعي الفرد كاىتمامػو بػااللبراط يف شػيوف ؾبتمعػو ،كقدرتػو
عل العم بكفا ة لصاغبو.
-2اقةمااتي اطم  :ا
يؤكد حامد عمار "إف تنمية مقومات اؼبواطنة كما يتصػ هبػا مػ مضػامْ كقػيم اؽبويػة
كاػبصوص ػػية الثقافي ػػة ينبغ ػ أال ربجبه ػػا توجه ػػات كتش ػػك ال ػػنم العػ ػوؼبي كإمب ػػا هب ػػب أف
تقاط معها مضامْ الوطنية كالقومية كالتنمية ال اتية(.)1
كتستند اؼبواطنة علػ ؾبموعػة مػ القػيم األصػيلة كاؼبتمثلػة ىف حػب الػوط  ،كاالنتمػا ،
كالػػوال  ،كاغبريػػة ،كالتػواد ،كااللتػزاـ ،كاؼبشػػاركة ،كاعبماعيػػة ،كىػ ه القػػيم بصػػفة عامػػة تشػػم
القاس ػػم اؼبش ػػَؾ األعظ ػػم ب ػػْ ـبتل ػػف اجملتمع ػػات كأغل ػػب الثقاف ػػات كى ػ اعبان ػػب الع ػػاؼب
ؼبفهػػوـ اؼبواطنػػة ،كأف تفعي ػ قػػيم اؼبواطنػػة ىػػو ال ػ ل يرتػػب اغبقػػوؽ كالواجبػػات بػػْ اؼب ػواط
كالدكلة كوبدد ك طرؼ حقوؽ ككاجباتو ،كيعد ى ا التحديد الَصبة العملية لقيم اؼبواطنػة
كالتطبيق الفعل ؼبا تقتضيو الكلمة م معاف(.)0
ااااالػ ل فػ ف الوحػػدة الوطنيػػة الصػػلبة ،ىػػي الػػٍ تبػػِ مواطنػػة قويػػة تتواصػ مػ كػ

التعبػ ػّات كتنف ػػت علػ ػ كػ ػ اؼبكون ػػات كالق ػػيم ،كىػ ػ ا يتطل ػػب االعػ ػَاؼ ب ػػاآللر كج ػػودا
كفكرا ،كأف ننفػت علػ مسػاحات االلػتبلؼ كنتواصػ مػ اؼبختلفػْ ،مػ أجػ اسػتنبات

( )1حامػػد عمػػار اإلص ررلحااتيجنيعر ر اإث رراءاتاثقا ة ر اواقنص ررادي اترب ير ر  ،دراسػػات ىف الَبيػػة
كالثقافة ،القاىرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب.0226 ،
( )0موسػ عل ػ الشػػرقاكل وع ر اطررلبااتجامع ر اب ر عماقررةمااتي اطم ر ا(دراس ر امةاانة ر ا) ،ؾبلػػة
دراسات ىف التعليم اعبامع  ،مركز تطوير التعليم اعبامع  ،جامعة عْ مشػس ،القػاىرة ،العػدد 9
ديسم  ،0225ص .061
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مفػػاىيم كقػػيم جديػػدة تزيػػد م ػ فػػرص تقػػدمنا ،كربررنػػا م ػ آليػػات العجػػز ،كذبعلنػػا نقػػتحم
آفػػاؽ جديػػدة ،ربملنػػا عل ػ نس ػ عبلقػػة جديػػدة م ػ مفهػػوـ الوحػػدة كالتوافػػق الػػداللي.
فالوحدة اغبقيقية ال يبك أف تعيش إال يف ظ اؼبواطنػة الكاملػة .كمػ األنبيػة أف نػدرؾ أف
كحدة مصادر العقيدة كاألحكاـَ ،ف يل االلتبلفات بْ اؼبسلمْ ،كذلػ اللػتبلفهم يف
منػػاى النظػػر كاالس ػػتنباط .كيف ى ػ ا التع ػػدد كالتن ػػوع يف منػػاى النظ ػػر إث ػرا للمس ػػلمْ يف
ـبتلػػف اعبوان ػػب ،كال ض ػػرر ن ػػوعي ؽب ػ ا التن ػػوع عل ػ اؼبس ػػتول النظ ػػرم أك العمل ػػي .كلك ػ
الضػػّ كػ الضػػّ ،حينمػػا يفضػػي االلػػتبلؼ لبلفػػا كقطيعػػة كلركجػػا عػ كػ مقتضػػيات
األلوة الدينية كالوطنية ،كسيادة ىوس التعصب األعم (.)1

-2ااتي اطم ا ااإلسلم :ا
تنظر الشريعة اإلسبلمية للمواطنة بأ ا تعبّ ع العبلقة الٌ تػرب الفػرد اؼبسػلم بػأفراد
األمة ،كما تع ع العبلقة بْ أرض اإلسبلـ ،كم يعيشوف عليها سوا أكػانوا مسػلمْ
أك غػػّىم .كقػػد ذبلػ ىػ ا اؼبفهػػوـ منػ نشػػاة الدكلػػة اإلسػػبلمية ىف اؼبدينػػة اؼبنػػوة ،كشػػكل
البدايػ ػػة لتعػ ػػايش اؼب ػ ػواطنْ غػ ػػّ اؼبسػ ػػيحْ م ػ ػ الدكلػ ػػة اإلسػ ػػبلمية كفػ ػػق مبػ ػػادل الش ػ ػريعة
اإلس ػ ػػبلمية ،لػ ػ ػ ل أص ػ ػػدر الرس ػ ػػوؿ ؿبم ػ ػػد  الوثيق ػ ػػة السياس ػ ػػية االكُف اؼبعركف ػ ػػة باس ػ ػػم
(صحيفة اؼبدينة) أك ما ظب ىف السّة النبوية كتاب ؿبمد  إُف أى اؼبدينة اؼبنورة.
إف اؼبواطنػػة الػػٌ دعػػا إليهػػا اإلسػػبلـ ى ػ اؼبواطنػػة الػػٌ حف ػ ؽبػػا حقوقهػػا ككاجبا ػػا،
كأقػاـ دعا مهػػا كبػػْ أركا ػا كأسسػػها ،كمػػا حػدد أنبيتهػػا كأىػػدافها ىف صبيػ ؾبػػاالت اغبيػػاة

( )1ؿبمد ؿبفوظ اتي اطم اوات حاةاات طمة  ،صحيفة ل كم االلكَكنية ،0213-12-02 ،متاح
عل

http://www.hassacom.com/articles.php?action=show&id=2949
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اؼبختلفػة ،تذاااعنياااإلسلمااتعاياام ااتيق ماتاواألساتة ااتنر امر اشرننهااتحقةرقا
اتي اطم اعل اأرضاات اقعاوتةساشعاراًاير عاممهااماايل  :ا

 الوثيقػػة الػػٌ كضػػعها الرسػػوؿ ؿبمػػد  أثنػػا كجػػوده ىف اؼبدينػػة اؼبنػػورة ،حيػ تعتػ أكؿ
دستور ىف اإلسبلـ وبدد فيها أساس اؼبواطنة ىف الدكلة اإلسبلمية.
 أكض ػ اإلسػػبلـ اؼبس ػػيولية الكبػػّة الػػٌ تق ػ عل ػ ع ػػاتق اجملتم ػ حيػػاؿ دكره ىف تفعي ػ
فبارسة قيم اؼبواطنة ،فتوجد أيات قرآنية كأحادي شػريفة ربمػ اجملتمػ مسػيولية تطبيػق
قيم العدؿ ،قاؿ تعاُف "كلتك منكم أمػة يػأمركف بػاؼبعركؼ كينهػوف عػ اؼبنكػر كأكليػ
ىم اؼبفلحوف" (آؿ عمراف.)124 ،
 اىتماـ كدعوة اإلسبلـ إُف ؿباس األلبلؽ ،ب إنػو أقػر األلػبلؽ الرفيعػة ،عػ الرسػوؿ
 ق ػػاؿ " إمب ػػا بعث ػ ألسب ػػم مك ػػارـ االل ػػبلؽ" ،فنظ ػػرة اإلس ػػبلـ لبق ػػا األم ػػم كازدى ػػار
حضار ا يكم ىف مدل سبس مواطنيها باتباع األلبلؽ الكريبة.
 تع ػػد ق ػػيم الع ػػدؿ كاؼبس ػػاكاة كاغبري ػػة م ػ ػ الق ػػيم اعبوىري ػػة ىف اإلس ػػبلـ ،ق ػػاؿ تع ػػاُف "كال
هبرمنكم شنياف قوـ عل أال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقول"( اؼبا دة.)8 ،
 جعػ اإلسػػبلـ مػ كاجػػب الدكلػػة اإلسػػبلمية العمػ علػ رعايػػة مواطنيهػػا مػ اؼبسػػلمْ
كغػػّ اؼبسػػلمْ ،دكف تفضػػي لبعضػػهم عل ػ بع ػ ىف اغبقػػوؽ كالواجبػػات ،قػػاؿ تعػػاُف
" ...مػ ػ ػ قتػ ػ ػ نفسػ ػ ػان بغ ػ ػػّ نف ػ ػػس أك فس ػ ػػاد ىف األرض فكأمب ػ ػػا قتػ ػ ػ الن ػ ػػاس صبيع ػ ػػا"
( اؼبا دة.)30 ،
 اعتمػػد اإلسػػبلـ مبػػدأ الشػػورل كاألمػػر بػػاؼبعركؼ كالنه ػ ع ػ اؼبنكػػر ليضػػم إُف جانػػب
القيم األساسية للمواطنة م عدؿ كإنصاؼ كمساكاة كتكاف اجتماع .
كمػ مث فاإلسػبلـ كػاف سػباقان يف طػرح قػيم اؼبواطنػة فكػران كفبارسػة كفػق معػايّ ضػػمن
اغبقػػوؽ كالواجبػػات كشػػكل األسػػس الػػٍ بنيػ عليهػػا اغبضػػارة اإلسػػبلمية ، .كقػػد اتضػ
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ذل ػ القػػيم يف ظ ػ اإلسػػبلـ الػ م رسػ الديبقراطيػػة يف مؤسسػػاتو عنػػدما أكػػد عل ػ حريػػة
الفػػرد يف فبارسػػتو اغبياتيػػة ،كحقػػو يف إبػػدا الػرأم "كشػػاكرىم يف األمػػر"( آؿ عمػراف)159 ،
كحقػػو يف العػػيش اآلم ػ الكػػرم ،ككاجب ػػو كب ػػو اآلل ػػر ال ػ م سبث ػ دبب ػػدأ "ت ػػأمركف ب ػػاؼبعركؼ
كتنهػوف عػ اؼبنكػػر"( آؿ عمػراف )112 ،فالنػػاس سواسػػية كأسػناف اؼبشػ كال فضػ لعػػري
علػ أعجمػػي إال بػػالتقول كالعمػ الصػػاٌف كمػػا جػػا يف لطبػػة الػػوداع للنػػي ؿبمػػد ( [أيهػػا
النػاس إف ربكػػم كاحػػد ،كإف أبػاكم كاحػػد ،كلكػػم آلدـ كآدـ مػ تػراب ،كإف أكػػرمكم عنػػد
اهلل أتقاكم ليس لعري فض عل أعجمي إال بالتقول ،أال ى بلغ ؟ اللهم فاشهد].
كق ػػد كػ ػػاف فهػ ػػم اإلس ػػبلـ ؼبسػ ػػألة الديبوقراطيػ ػػة عميق ػ ػان كينطل ػػق م ػ ػ مبػ ػػادئ إنسػ ػػانية
كحض ػ ػػارية يف ح ػ ػػْ أف بعػ ػ ػ ال ػ ػػديبوقراطيات اؼبعاص ػ ػػرة تنطل ػ ػػق مػ ػ ػ مص ػ ػػاٌف سياس ػ ػػية أك
اقتصادية كازدكاجية يف اؼبعايّ ؼبفهوـ الديبقراطية.
__ __ا
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املبحث انثانى :يفهىو انىحدة انىطنيت وانعىايم املؤثرة
عهيها ،وأبعادها ،ويهدداتها

ينػدرج موضػوع الوحػػدة الوطنيػة يف إطػػار تكػوي اعبماعػػة ،كىػ ا التكػػوي ينبػِ أساسػػا
عل البنيػة اإلقليميػة كاعبغرافيػة للدكلػة ،إضػافة إُف سػلطتها السياسػية كفبارسػتها .فػبل يبكػ
نشػػو دكلػػة قويػػة بػػاؼبعُ اغبػػدي إال بقػػدر مػػا تتطػػور دالػ الشػػعب كاعبماعػػات عبلقػػات
جيدة يتم مسػاكاة كػ فػرد فيهػا بػاآللر ،كمشػاركة اعبميػ يف اغبيػاة السياسػية كيف الشػؤكف
ػدرا للتض ػػام كالتك ػػاتف ب ػػْ ص ػػفوفهم ،كالدكل ػػة القوي ػػة ،يف بني ػػة
العام ػػة ،فب ػػا يش ػػك مص ػ ن

مؤسسػػا ا ،تتنػػاق م ػ كجػػود سػػلطة ذات طػػاب اسػػتبدادم أك سبييػػزم بػػْ األف ػراد مهمػػا
التلف أشكاؿ ى ا االستبداد أك التمييز.
-0امفه ماات حاةاات طمة  :ا
التلػػف تعريػػف الوحػػدة الوطنيػػة ع ػ التػػاري  ،كمػػا التلػػف بػػْ البػػاحثْ احملػػدثْ،
نتيجة اللتبلؼ الثقافات كالبييػة اػبارجيػة الدكليػة ،فقػد رأل أبػو حامػد الغػزاِف أف الوحػدة
الوطنية تتحقق م لبلؿ اغباكم (اإلماـ)؛ ألنػو ىػو أسػاس كحػدة األمػة ،كأنػو ؿبػور اتفػاؽ
اإلدارات اؼبتناقض ػػة ،كالش ػػهوات اؼبتباين ػػة اؼبتن ػػافرة مػ ػ ل ػػبلؿ صبع ػػو ؽب ػػا ح ػػوؿ رأل كاح ػػد،
بسبب مهابتو كشدتو كتأييد األمة لو م لػبلؿ تعاقػد سياسػي بيػنهم كبينػو علػ شػرط أف
يقػػوـ ى ػ ا التعاقػػد عل ػ الرضػػي ال عل ػ اإلك ػراه ،كى ػ ا سػػيؤدل إُف القضػػا عل ػ التشػػت
كالتضام يف اعبماعة م أج السلطة(.)1
( )1نػػاجي ،عػػزك ؿبمػػد عبػػد القػػادر مفه ر ماات حرراةاات طمة ر اقررايياًاوحررايثاً ،العػػدد 6/1/0229
0518/ـ ،موق اغبوار االلكَكىن ،اؼبتمػدف .5
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كي ػػرل ع ػػادؿ ؿبم ػػد زكػ ػ ص ػػادؽ ى ػػي حاصػ ػ إليػ ػرادات ؾبموع ػػات بشػ ػرية ـبتلف ػػة
النزعػػات كالغايػػات كاؼبصػػاٌف ،رأت أف يف صػػاغبها قيامهػػا ،كبنػػا ان عل ػ ذل ػ فهػػي ؿبصػػلة
ؾبموع اإليرادات اؼبختلفػة ،كىػ صػورة حقيقيػة كصػادقة عبميػ االذباىػات كاألبعػاد ،كىػ ا
يعطيه ػػا ق ػػوة كس ػػلطة تس ػػتطي أف تعك ػػس كػ ػ م ػػا ك ػػاف وبمػ ػ يف نف ػػوس ى ػػؤال األفػ ػراد
اؼبختلفػػْ يف أصػػوؽبم كنزعػػا م ،كقػػد صبعػػتهم األرض الواحػػدة ،كقػػاـ بيػػنهم اقتنػػاع شػػام
بأبعػػاد ك ػ مػػا يعػػَل عبلقػػا م م ػ تناقضػػات كص ػراعات كانفعػػاالت كيعملػػوف م ػ أج ػ
غاية كاحدة(.)1
كعنػد عبػد الػرضب لليفػة تعػِ عػػدـ كجػود صػراع ؿبلػي يف اجملتمػ أك عػدـ كجػػود
تفاعبلت تتصف بالعنف .كمػا يػرل عبػد الػرضب الكػواكى أ ػا ذبمػ النػاس علػ أسػاس
قومي بغ النظر ع االلتبلؼ يف العقا د كاؼب اىب الدينية(.)0
كعرفها عددان م الباحثْ األجانب اؼبعاصػري  ،كالتلفػ تعريفػا م حوؽبػا أيضػان،
فالوحػػدة الوطني ػػة عن ػػداهةجر ر ى ػػي طاع ػػة الق ػػانوف يف إط ػػار اغبري ػػة اؼبمنوح ػػة من ػػو عل ػ أف
يتوافػػق القػػانوف م ػ منطػػق العػػدؿ الػ م ىػػو منطػػق التػػاري  .كعنػػد اراوس ر االوحػػدة الوطنيػػة
ىػػي قيػػاـ عقػػد اجتمػػاعي بػػْ الشػػعب كالنظػػاـ السياسػػي القػػا م ،حبيػ يتوحػػد الشػػعب يف
كحػدة قوميػػة مصػّية ،كىف إطػػار مػ مسػػؤكلية مشػػَكة يطيػ فيهػػا الفػػرد اغبكومػػة ،الػػٍ ىػػي
نظاـ اجتماعي ارتضاه ع طواعية كالتيار ،كالرب بْ السيادة يف توحيد الشػعب كقيمػو،
=
http: //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=169057

( )1عػػادؿ ؿبمػػد زك ػ صػػادؽ ات ح رراةاات طمةر ر ا ر ر اق رررص ،رسػػالة دكت ػواره غػػّ منشػػورة ،جامع ػػة
القاىرة كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية.1982 ،

( )0عبد الرضب لليفة أياي ت جة ااتصراعااتسةاس  ،القاىرة دار اؼبعرفة اعبامعية.1999 ،
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كالتعبّ ع إرادتو اؼبندؾبة يف اإلدارة العامة ،الٍ ىي ؿبصػلة إيػرادات األفػراد ،كالػٍ زبتلػف
يف ؾبموعها ع اإليرادات الفرديػة علػ اعتبػار أ ػا ليسػ تعبػّان عػ شػي عفػوم طػارئ،
كإمبػ ػػا ىػ ػػي تعبػ ػػّ ع ػ ػ الوطنيػ ػػة الػ ػػٍ تسػ ػػتند إُف القػ ػػيم كاؼبثاليػ ػػات ،كتقػ ػػَف ى ػ ػ ه الوح ػ ػػدة
بالديبقراطيػ ػػة م ػ ػ لػ ػػبلؿ حكومػ ػػة ديبقراطيػ ػػة يسػ ػػتطي الشػ ػػعب يف ظلهػ ػػا أف هبتم ػ ػ  ،كأف
يتمك ك مواط م التعرؼ عل غّه م اؼبواطنْ .كالوحدة الوطنيػة عنػد ةخنةر ىػي

اعتبػار اللغػػة العامػ األكؿ يف تكػػوي الشػػعب األؼبػػاي كتارىبػػو كثقافتػػو القوميػػة ،علػ اعتبػػار
أف ثقافػػة ى ػ ا الشػػعب ىػػي ثقافػػة نقيػػة أصػػيلة ،فالشػػعب الواحػػد يتكػػوف م ػ لػػبلؿ اللغػػة
القوميػػة الواحػػدة .كالوحػػدة الوطنيػػة عنػػدات ر ك ىػػي قيػػاـ سػػلطة عامػػة يقب ػ هبػػا صبي ػ أف ػراد
الشعب كفق إيرادا م اغبرة ،فتكوف السيادة للشعب ،كهبػب أف يػأي اغبكػاـ مػ الشػعب،
كأف تتطابق مصاغبهم كإيرادا م م مصاٌف كإيرادات الشعب(.)1

كب ػػرغم ال ػػتبلؼ مفه ػػوـ الوح ػػدة الوطني ػػة ب ػػْ اؼبنظػ ػري كالق ػػادة السياس ػػيْ ،بس ػػبب
التبلؼ أيدكلوجيات كثقافات كبييات ك ىؤال ع بعضهم البع  ،لكػ اتفقػوا صبيعػان
علػ أف الوحػػدة الوطنيػػة ،ىػػي انصػػهار صبيػ أبنػػا الشػػعب يف بوتقػػة كاحػػدة ككيػػاف كاحػػد،
كعػػدـ كجػػود أم ص ػراع فيمػػا بيػػنهم ،حبي ػ يػػؤم اعبمي ػ أ ػػم أبنػػا كط ػ كاحػػد ،إال أف
كسيلة ربقيق ذلػ قػد التلػف معظػم البػاحثْ حوؽبػا ،فبعضػهم رأل أف اللغػة ىػي مصػدر
الوحػػدة الوطنيػػة ،كبعضػػهم اآللػػر رأل أف إيبػػاف الشػػعب باغبػػاكم كطاعتػػو ىػػي أسػػاس ىػ ه
الوحدة ،كبعضهم رأل أف اإلرادة اغبرة لؤلفراد ىي الػٍ تصػن الوحػدة الوطنيػة ،كعلػ ىػ ا
فػػاف للوحػػدة الوطنيػػة ىػػدؼ كاحػػد لك ػ كسػػا لها قػػد التلف ػ بػػالتبلؼ البػػاحثْ نتيجػػة
التبلؼ أكضاعهم ع بعضهم البع .
( )1ناجي ،عزك ؿبمد عبد القادر مفهوـ الوحدة الوطنية قديبان كحديثان ،مرجعاسابق.
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-2ااتع ام ااتيؤثرةاعل اات حاةاات طمة  :ا
أ-ااتع ام ااإليجابة :اشبة عوامػ إهبابيػة عديػدة تسػاىم يف تقويػة الوحػدة الوطنيػة يف

الدكلة ،كى

 دورااتميررامااتسةاس ر ا ر اتحقةررقاات حرراةاات طمة ر ام ر اخررللاعرراةاوسررائ ا

أهيها( :)1ا

األدكات العس ػػكرية مػ ػ ل ػػبلؿ اعب ػػيش الػ ػ م يس ػػهم يف ربقي ػػق التكامػ ػ ب ػػْ أفػ ػراد

الش ػ ػػعب الواح ػ ػػد ،كاألدكات الثقافي ػ ػػة مػ ػ ػ ل ػ ػػبلؿ إهب ػ ػػاد نظ ػ ػػاـ كاح ػ ػػد للق ػ ػػيم ،كاألدكات
االقتصادية م لبلؿ اؼبساكاة بْ أفراد الشعب كللق حالة مػ الرضػ بغػ النظػر عػ
األص ػ ػػوؿ الس ػ ػػبللية ،كاألدكات السياس ػ ػػية كاإلداري ػ ػػة م ػ ػ ل ػ ػػبلؿ لل ػ ػػق قن ػ ػوات االتص ػ ػػاؿ
اغبكومية كالسياسية الفعالة كالقادرة عل إقامة الصلة بْ اؼبواطنْ كالدكلػة ،كضػماف سبثيػ
األقليات القومية األثنية اؼبختلفة يف ى ه اؼبؤسسات .كمػا أف قيػاـ القا ػد السياسػي ب قامػة
مؤسس ػػات مركزي ػػة قوي ػػة ،كؿبافظت ػػو علػ ػ الوح ػػدة الوطني ػػة ،كمس ػػانبتو يف تط ػػوير اجملتمػ ػ ،
كأنظمتػػو السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة ،لػػو دكر يف إيبػػاف الشػػعب بػػو كالتفافػػو حولػػو،
فبا يساىم يف زيادة قوة الوحدة الوطنية.
( )1يرج الرجوع إُف

 باقر جاسم ؿبمد ،اؽبوية الوطنية محاوت ا ااتنعري اات ظةف :ام اإلنَنhttp: /www. ahewar. org

 موس ػ عل ػ الشػػرقاكل كع ػ طػػبلب اعبامعػػة بػػبعسابق،اص .30

قػػيم اؼبواطنػػة (دراسػػة ميدانيػػة ) ،مرج ررعا

 شػػعباف حامػػد إب ػراىيم كناديػػة حس ػ إب ػراىيم تطػػوير منػػاى التعلػػيم لتنميػػة اؼبواطنػػة ىف األلفيػػةالثالثة لدل طبلب اؼبرحلة الثانوية (دراسة ذبريبية ) ،مرجعاسابق ،ص .61
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 اتنيازجااتعمصر ابة اأ رادااتبع :اكيكوف ذل م لبلؿ التػزاكج كالتػدال

بْ أفراد الشعب بك مكوناتو العرقية كالدينية اؼبختلفة.

 اتن ا ررقااتررايم اواتطررائف اواتعرق ر ابررة اأ ررادااتبررع :اإف االنتمػػا لطا فػػة أك
ل ػػدي مع ػػْ يول ػػد نوعػ ػان مػ ػ الش ػػعور بالوح ػػدة ب ػػْ األفػ ػراد الػ ػ ي ينتم ػػوف إلي ػػو ،كيث ػػّ يف
نفوس ػػهم بعػ ػ العواط ػػف كالنزاع ػػات اػباص ػػة ال ػػٍ يك ػػوف ؽب ػػا ت ػػأثّ كب ػػّ علػ ػ أفك ػػارىم
كأعماؽبم.
 دورااتنعلةماواتثقا اواتنربةر :اللتعلػيم كالَبيػة دكر يف ربقيػق الوحػدة الوطنيػة مػ

ل ػػبلؿ التعريػ ػػف بتػ ػػاري ال ػػببلد كاألمػ ػػم ،كدراسػ ػػة النظ ػػاـ السياسػ ػػي ،كالشػ ػػعوب كالػ ػػدكؿ،
كتعريػػف األف ػراد حبقػػوؽ كطػػنهم كحقػػوقهم ،ككسػػيلة ذل ػ ىػػي اؼبدرسػػة الػػٍ تسػػاعد عل ػ
إحساس مشَؾ بالوحدة الوطنية ،كأف وب الوال للدكلة ؿب الوال للقومية.
 دورااتلغ ر ر اواألع ر ررافاواتعر رراداتاواتنقاتةر ررا:اللغ ػػة دكر مه ػػم لتحقي ػػق الوح ػػدة

الوطنية بْ أفػراد الشػعب ،أل ػا تقػارهبم يف الفكػر كذبعلهػم يتمػاثلوف كيتعػاطفوف أكثػر مػ
سواىم فب يتكلم لغات ألرل.

 دورااتنرراري ااتيبررنركاواألقرراتةمااتيبررنرك:ايسػػتمد أف ػراد الشػػعب م ػ لػػبلؿ
التاري  ،ـبتلف التجارب الػٍ تكػوف ذاكرتػو كأحاسيسػهم مػ ذكرياتػو كأحداثػو فالػ كريات
التارىبي ػػة ،كاس ػػتعاد ا تس ػػاعد علػ ػ تقري ػػب النف ػػوس ،كتوحي ػػد الص ػػفوؼ ؼبواجه ػػة اؼبص ػػّ
اؼبشَؾ يف اؼبستقب .
 دوراوسررائ ااالتصررالااتجيرراهةر :اؽبػػا دكر كبػػّ يف زبفيػػف حػػدة الص ػراعات

كالتناقضػػات الدالليػػة ،كؽبػػا دكر كبػػّ يف تقويػػة الشػػعور بػػالوال كاالنتمػػا للدكلػػة كك ػ ،
فهي تعم عل إقناع فيات الدكلة اؼبتمايزة ،بأف الوط فوؽ االعتبارات العرقية كالطا فيػة،
كال يوجد أم تعارض فيو ضػد مصػاغبها ،كتػ ز كػ مػا ىػو مشػَؾ بينهػا مػ لغػة كتػاري ،
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كإقليم كمصاٌف ،فبا يزيد الثقة دال اجملتم  ،كينهي ركح التعػاكف بيػنهم ،كيكػوف ذلػ مػ
لبلؿ النخبة اؼبثقفة دال اجملتم .
 دورااتيص ررات ااالقنصر ررادي اواألياي ت جة ر ر اواتسةاسر ررة ابر ررة اأ ر ررادااتبر ررع :ا
سػػيعزز تػرابطهم كيزيػػد مػ قػػوة كحػػد م الوطنيػػة ،كمػػا أف كجػػود تنميػػة اقتصػػادية يف الدكلػػة
سيسهم يف سبس األفراد نظامهم السياسي.
ب-ااتع ام ااتسل ة  :ا
 عررامااتن ا ررقااتررايم اواتطررائف ا اواإلثم ر اواتعبررائر ابررة اأ ررادااتبررع :اإف

كجود عػدة أديػاف يف الدكلػة ،كاسػتغبلؿ السػلطة السياسػية للػدي ؛ بغػرض اللعػب بػو كػأداة
يف يدىا ،سيؤدم إُف صراعات دينية دال الدكلة ،كما تؤدم الطا فية دبا تعنيػو مػ عزلػو
دينيو ألفراد اجملتم  ،للقياـ بتفكي اجملتمعات.

 ا نق ررارااتمي ررامااتسةاسر ر اإتر ر ااتب رررعة :اكذلػ ػ إذا فق ػػد النظ ػػاـ أح ػػد عناص ػػر

الشخصية التالية اعػَاؼ األحػزاب كاعبماعػات السياسػية كلهػا بػالقوانْ ،تكػوف القػوانْ
كاضحة ،ليس هبا غموض ،كمتناسقة ليس هبػا تنػاق  ،يػدرؾ اعبميػ أف القػوانْ لػيس هبػا

سبيز لفية ما ،تتوفر الثقة لدل كػ فػرد بػأف اعبميػ سػوؼ ىبضػعوف كيتمسػكوف بػالقوانْ،
يكػػوف م ػ السػػه معرفػػة ىػػؤال ال ػ ي ىبرجػػوف عل ػ الق ػوانْ ،يكػػوف التمس ػ بالقػػانوف
مقب ػػوالن مػ ػ كجه ػػة النظ ػػر االجتماعي ػػة ،يص ػػب التمس ػ بالق ػػانوف قيم ػػة أك تقلي ػػدان وبم ػػده
كيكافيو اعبمي  ،تعَؼ القيادة السياسية بنيَّتها تطبيق القوانْ.

 أثرااتحربااتمفسرة ،اواتنراخلتاواتحرروبااتخارجةر :امػ شػأ ا أف تضػعف

ركحو اؼبعنوية ،ك ػب إصػراره علػ مواصػلة القتػاؿ ،كذبعلػو يعتقػد أف مػ األفضػ أف ينهػي

اغبػػرب عل ػ أيػػة صػػورة ،كتق ػػوـ نظريتهػػا عل ػ أف اإلنس ػػاف ى ػػو ؿبػػور اؼبعركػػة كالقتػػاؿ ،كأف
األسلحة كاؼبعػدات العسػكرية ىػي كسػا اؼبعاكنػة علػ التفػوؽ أك النصػر فػبل قيمػة للتفػوؽ
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اؼبػػادم مهمػػا كان ػ أشػػكالو كدرجاتػػو ،إذا َف يصػػاحبو تفػػوؽ معنػػوم للفػػرد احملػػارب كغػػّ
احملارب.
 اتص رراعااتحزب ر اواتط ق ر اواتن اعرراااإلقلةي ر ابررة اأ ررادااتاوت ر :افبػػا نػػت عنػػو
لركج السياسة ع قواعدىا الطبيعية ،لتتحوؿ إُف حرب إفنػا  ،كإلغػا كاسػتنزاؼ متبػادؿ،
كتشتي عبهود أفراد اجملتم  ،كإحداث التفرقة فيما بينهم.
كىك ػ ا يتبػػْ أف ىنػػاؾ شبػػة عوام ػ سػػلبية تضػػعف م ػ الوحػػدة الوطنيػػة يف الدكلػػة،
ككلمػػا زادت ىػ ه العناصػػر كلمػػا تػػردت الوحػػدة الوطنيػػة كبػػو ايتهػػا ،كمػػا أنػػو شبػػة عوام ػ
إهبابية تقػوم مػ الوحػدة الوطنيػة يف الدكلػة ،ككلمػا زادت قػوة ىػ ه العناصػر كلمػا ازدادت
متانة الوحدة الوطنية.
مطلػػب الوحػػدة الوطنيػػة يف ظ ػ األزمػػات الػػٍ تعصػػف بػػأم ؾبتم ػ  ،هبػػب أف تػػتم
صػياغتو دبػػا ينسػػجم كقػػيم العدالػػة كاغبريػػة كاؼبسػػاكاة؛ ألف الوحػػدة الوطنيػػة اؼببنيػػة علػ أسػػس
غّ متينػة ال تدكـ ،كالوحدة الوطنية الٍ ال ربَـ حقػوؽ اإلنسػاف كالتنػوع الثقػايف ال تػدكـ،
فالعػػدؿ يعتػ م ػ مقومػػات العبلقػػات اإلنسػػانية السػػليمة؛ ألنػػو يعمػ علػ تعميػػق أسػػباب
الوح ػػدة ،كيقلػ ػ م ػ ػ التفت ػ ػ كاالنقس ػػاـ ،كس ػػيتم يف ق1ا اؼببحػ ػ تن ػػاكؿ أبع ػػاد الوح ػػدة
الوطنية كمهددا ا عل النحو التاُف
-2اأبعاداات حاةاات طمة اوأسسها :ا

ال ش ػػي ي ػػأي م ػ ػ ال ش ػػي كم ػػا يف مقول ػػة شكس ػػبّ ،فالوح ػػدة الوطني ػػة كالشػ ػػعور

باالنتم ػػا لل ػػوط ت ػػأي دكم ػػا كنتيج ػػة كأث ػػر لش ػػركط كالتزام ػػات غاي ػػة يف األنبي ػػة كالض ػػركرة
(اؼبواطن ػػة الكامل ػػة اؼبتس ػػاكية يف اغبق ػػوؽ كالواجب ػػات) ،كال ش ػػي يص ػػوف الوح ػػدة الوطني ػػة
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كوبمي مكاسبها كتكريس مفهوـ اؼبواطنة الكام  ،كىف ىػ ا السػياؽ تنعراداأبعراداات حراةا
ات طمة اوتنلخصا ةياايل ( :)1ا


ات عرراااتيعر ر /ااتثقررا :احي ػ سبث ػ اؼبعرفػػة عنص ػران جوىري ػان يف نوعيػػة اؼب ػواط

الػ ػ م تس ػػع إلي ػػو مؤسس ػػات اجملتمػ ػ  ،كال يع ػػِ ذلػ ػ ب ػػأف األم ػػي ل ػػيس مواطنػ ػان يتحمػ ػ
مسؤكلياتو كيدي بالوال للوط  ،كإمبا اؼبعرفػة كسػيلة تتػوفر للمػواط لبنػا مهاراتػو ،ككفاياتػو
الٍ وبتاجهػا .كمػا أف تعزيػز مفهػوـ الوحػدة الوطنيػة ينطلػق مػ ثقافػة النػاس مػ األلػ يف
االعتبار اػبصوصيات الثقافية للمجتم .
 ات عراااتيهررارات :اكيقصػػد بػػو اؼبهػػارات الفكريػة ،مثػ التفكػػّ الناقػػد ،كالتحليػ ،

كحػ اؼبشػػكبلت ...كغّىػػا ،حيػ إف اؼبػواط ال ػ م يتمتػ هب ػ ه اؼبهػػارات يسػػتطي سبييػػز
األمور كيكوف أكثر عقبلنية ،كمنطقية فيما يقوؿ ،كيفع .
 ات عرراااالجنيرراع :اكيقصػػد هبػػا الكفايػػة االجتماعيػػة يف التع ػػايش م ػ اآلل ػري ،

كالعم معهم.

( )1يرج الرجوع إُف
 عبد اغبميد اؼبنشاكم تص رامقنرحاتيقرراتاعماات حاةاات طمة اتطلبااتيرحل ااتثان ي ااتفمة اومعر ر امررالاوع ر امعلي ر ااتي ر اداااتفلسررفة ابنهيةنهررا،ااؼب ػؤسبر العلمػػي اغبػػادم عشػػر الَبيػػة
كحقوؽ اإلنساف ،مايو ،كلية الَبية ،جامعة طنطا ،مصر.0227 ،
 إبراىيم ؿبمػد بلولػة ات حراةاات طمةر اواتقرةمااتيعم ير ،امجلر ادراسراتادع ير ،ااتسر دان ،العػدد( )02يوليو ،شعباف 1431ىػ.0212 ،
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 ات عرراااالننيررائ ااتن حررا :اأك البعػػد الػػوطِ كيقصػػد بػػو غػػرس انتمػػا التبلمي ػ

لثقافػ ػػا م ،كجملػ ػػتمعهم ،كلػ ػػوطنهم ،كتوحػ ػػدىم م ػ ػ ى ػ ػ ه الثقافػ ػػة الداعمػ ػػة لثقافػ ػػة الوحػ ػػدة
الوطنية.
 ات عاااتايم اأوااتقةي :اكيقصػد بػو البعػد اؼبوافػق لتعػاليم الشػريعة ،يبثػ العدالػة،
كاؼبساكاة ،كالتسام  ،كاغبرية ،كالشورل ،كالديبقراطية.
 ات عرراااتي رران :اكىػػو اإلطػػار اؼبػػادم ،كاإلنسػػاي ال ػ م يعػػيش فيػػو اؼب ػواط  ،أم
البيية احمللية الٍ يتعلم فيها ،كيتعام م أفرادىا ،كال يتحقق ذل إال م لبلؿ اؼبعػارؼ،
كاؼب ػواع يف غرفػػة الصػػف ،ب ػ البػػد م ػ اؼبشػػاركة الػػٍ ربص ػ يف البييػػة احملليػػة ،كالتطػػوع يف
العم البييي.

وم اأهماأسساات حاةاات طمة ( :)0ا

األسرراسااألول:ااعبانػػب اؼبعنػػوم أك السػػيكولوجي القيم ػػي ،ال ػ م ي ػرتب ب ػػاؼبواطنْ

ككحػػد م كسباسػػكهم ،دبعػػُ آلػػر تعظػػيم الػػركاب الػػٍ تشػػك نسػػي اجملتمػ كقػواـ اللحمػػة
بْ عناصره كمكوناتو .كأساس ى ه الركاب دا مان االنتما كحب الوط كالرغبػة يف العػيش
اؼبشَؾ.
األسرراسااتثرران :ااعبانػػب اؼبػػادم اإلقليمػػي كالقػػانوي ،ال ػ م ي ػرتب باألسػػاس بوحػػدة

الدكل ػػة كتكامله ػػا ،كقي ػػاـ نظ ػػم قانوني ػػة كدس ػػتورية كمؤسس ػػية تكفػ ػ اغبف ػػاظ علػ ػ الوح ػػدة
كالشعب كسباسكو كتراب مقوماتو كعوام كجود الوط .

( )1ككالة أنبا البحري الوحدة الوطنية شرط للبنا كالنهضة ،0210-0-7 ،متاح عل
http: //www. bna. bh/portal/news/492898
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مػ ػ ىن ػػا ت ػػأي أنبي ػػة الوح ػػدة الوطني ػػة باعتبارى ػػا القاع ػػدة األساس ػػية إلقام ػػة أم دكل ػػة
حديثػػة ،كعلػ بنػػا مبػػوذج للتقػػدـ كالديبقراطيػػة .كيتفػػق معظػػم البػػاحثْ حػػوؿ األكلويػػة الػػٍ
ربظ ػ هبػػا الوحػػدة الوطنيػػة يف بنػػا ى ػ ا النم ػػوذج ،فالوحػػدة الوطنيػػة أحػػد أض ػػبلع مثل ػ
يشك قاعدة ارتكاز للدكلة اغبديثة ،كتشم ى ه األضبلع الثبلث ما يل
 الوحػدة الوطنيػػة كمػػا سبثلػػو مػ عبلقػػات سباسػ كتػراب بػػْ ـبتلػػف عناصػػر الدكلػػة
كاجملتم ػ إقليميػػا كقيمي ػان كاجتماعي ػان كثقافي ػان ،كىػػي عبلقػػات ذبم ػ يف إطارىػػا بػػْ ماضػػي
الدكلة كاقبازا ا السابقة ،كبْ حاضرىا كما تشهده م ضة كتطور ،كمستقبلها كما يبثلػو
م رؤل كاستشرافات.
 انتما كطِ يسمو عل ـبتلف االنتما ات كالوال ات األلػرل .فالوحػدة الوطنيػة
كاالنتما الوطِ كبلنبا ال يتناق م التعددية ،ب يفرضها كيزدىر مػ لبلؽبػا ،علػ أف
ذبػرم ىػ ه التعدديػػة ،دبظاىرىػا كتفاعبل ػػا ،مػ لػػبلؿ إطػار وبػػَـ ظبػو اؽبويػػة الوطنيػة علػ
ـبتلف اؽبويػات ،كاحػَاـ االنتمػا الػوطِ كالػوال للػوط مػ قبػ صبيػ األفػراد كاعبماعػات
عل التبلؼ كال ا م كانتما ا م.
 الشراكة بْ اجملتم اؼبدي كالدكلة دبؤسسا ا اؼبختلفة ،ىي شػراكة تكفػ مشػاركة
كاسػػعة يف عمليػػة بنػػا الدكلػػة ،كيف ربقيػػق النهضػػة كالتنميػػة .كال تتحقػػق مث ػ ى ػ ه الش ػراكة
عػػادة دكف ضػػمانات دسػػتورية كقانونيػػة تكف ػ لػػيس فق ػ حػػق اؼبشػػاركة عل ػ قػػدـ اؼبسػػاكاة
للجمي ػ  ،ب ػ كتعػػزز سػػيادة القػػانوف كحق ػػوؽ ـبتلػػف اعبماعػػات كاألف ػراد ،عل ػ ال ػػتبلؼ
انتما ا ا السياسية أك اؼب ىبية أك الثقافية أك العرقية.
ى ه األضبلع الثبلث عبلقات التماس كالَاب  ،مشػاعر االنتمػا كالػوال للػوط ،
كمشاركة ـبتلف القول يف التنمية كالبنا تشػك يف الواقػ مقومػات الدكلػة اغبديثػة كبقا هػا
يف عػػاَف تتبلش ػ فيػػو اؼبسػػافات ،كتَاجػ أنبيػػة اغبػػدكد السياسػػية بػػْ الػػدكؿ ،حبيػ يبػػدك
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ىػ ا العػػاَف بقاراتػػو اؼبتباعػػدة ككأنػػو ؾبػػرد قريػػة صػػغّة متجػػاكرة الوحػػدات كاؼبكونػػات .بع ػ
ىػ ػ ه الوح ػػدات ،كمملك ػػة البحػ ػري  ،تس ػػع دا مػ ػان أف تق ػػدـ مبوذجػ ػان للتط ػػور كالتمي ػػز يف
إطارىػػا اإلقليمػػي كالعػػاؼبي ،كيف مثػ ىػ ه اغبالػػة ال غػػُ عػ تلػ األضػػبلع الػػثبلث ،كالػػٍ
ترتك ػػز يف جوىرى ػػا علػ ػ مفه ػػوـ الوح ػػدة الوطني ػػة .كيف ىػ ػ ا الس ػػياؽ تب ػػدك أنبي ػػة إدارة أم
الػ ػػتبلؼ باعتبػ ػػاره تعب ػ ػّان ع ػ ػ الطبيعػ ػػة اإلنس ػ ػػانية للبشػ ػػر اؼبكػ ػػوف الر يسػ ػػي للجماعػ ػػات
كاؼبنظمات كالوحدات اؼبختلفة الٍ تتيحها التعددية للمجتمعات اؼبعاصرة.
-2امهاداتاات حاةاات طمة  :ا
النظاـ السياسي تق عليو كبدرجة أساسػية مسػيولية ربقيػق التعػايش السػلمي كالوحػدة
الوطنية ،فطبيعة النظاـ السياسي كلياراتو كسياسػاتو تلعػب أدكارا أساسػية إهبابػا كسػلبا ،يف
تػػوفّ اؼبنػػاخ الوفػػاقي كالتعػػايش السػػلمي ،أك تفكيكػػو كسبزيقػػو ،فالنظػػاـ السياسػػي الػ م يبثػ
قيم كمصاٌف كىوية اعبميػ  ،كيلػي حاجػا م كيشػب رغبػا م ،كوبقػق أعلػ درجػات العدالػة
كاؼبسػػاكاة فيمػػا بيػػنهم ،سػػيكوف قػػد لطػ لطػوات متقدمػػة يف طريػػق تعميػػق مشػػاعر الػػوال
كاالنتمػػا للػػوط كالنظػػاـ السياسػػي ال ػ م ينطلػػق يف سياسػػاتو كلياراتػػو م ػ مفهػػوـ الدكلػػة
للجمي ػ ػ كبػ ػػاعبمي  ،كيؤسػ ػػس كظا فهػ ػػا كأدكارى ػ ػػا اؼبختلف ػ ػػة تبعػ ػػا ل ػ ػ ل اؼبفهػ ػػوـ ،كيف ػ ػػت
مشػػركعا ا كمؤسسػػا ا كىياكلهػػا كمناصػػبها كمسػػيوليا ا لكافػػة مكونػػات اجملتمػ دكف ربيػػز
ؽب ػ ه الفي ػػة أك م ػػيش لتل ػ  ،س ػػيكوف ق ػػد قط ػ ش ػػوطا بعي ػػدا يف لل ػػق ش ػػعور اإلنص ػػاؼ

كالعدالة بْ مواطنيػو ،إال أف شبػة مهراداتاتل حراةاات طمةر االبراامر اإدراكهرااواتنصرا ا
تهااوم اهذهااؼبهددات( :)1ا

( )1إبراىيم ؿبمد أضبد بلولو الوحدة الوطنية كالقيم الركحية،امرجعاسابق ،ص ص .14-13
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 االسنعلءااتثقا  :ا

عنػػدما سبػػارس ؾبموعػػة م ػ اؼب ػواطنْ اسػػتعبل عل ػ اجملموعػػات الوطنيػػة األلػػرل عل ػ
أساس أ ا صاحبة اغبق األكحد يف الوط كأف ثقافتها ىي األص كاآللركف تبعػان ؽبػا ،فػ ف

ذل م شأنو أف يهدد الوحدة الوطنية حي يشعر اآللركف
بالدكنية ذباه الثقافة الغالبة ،كى ا مػ شػأنو أف يػؤدم إُف تػوجس اجملموعػات الصػغّة
بسػػبب ضػػعفها كقلتهػػا كقػػوة اآلل ػري ككثػػر م لوف ػان م ػ امتصاصػػها كذكبا ػػا ،فبػػا هبعلهػػا
تتوجس م أم نشاط يقوـ بو اآللركف فتفسره بأنو يستهدفها كيسع الستيصاؽبا.

 عامااتيساواةا ااتحق قاوات اج ات :ا

إذا كان الدكلة سبيز بػْ مواطنيهػا حبسػب اؼبعتقػد أك الثقافػة أك األثنيػة ،أك أم فػارؽ
غػػّ العطػػا فػ ف ذلػ يعتػ أكػ مهػػدد للوحػػدة الوطنيػػة ،كقػػد توصػ الفكػػر اإلنسػػاي إُف
أف اؼبواطنػػة ىػػي األسػػاس للحقػػوؽ كالواجبػػات ألف االنتمػػا ات األلػػرل ال ربقػػق التماسػ
كال الوحدة يف الوط الواحد القا م عل التعددية.
 االسنفزاز :ا
إف اإلنس ػػاف الس ػػوم ى ػػو الػ ػ م وب ػػَـ اآللػ ػري كيق ػػدرىم ألن ػػو وب ػػَـ نفس ػػو ،كيعامػ ػ
الناس كما وبب أف يعاملوه ،كما أنو ال يقب ال ؿ كاؼبهانة كاإلسا ة لنفسو ،مطلػوب منػو
أال يسي لآللري كال يهينهم كال ي ؽبم ،كقد اإلسبلـ ع ك ما م شػأنو أف وبػ
م ػ كرامػػة اإلنسػػاف ،كدعػػا إُف اح ػَاـ اؼبعتقػػدات كعػػدـ اإلس ػػا ة إليهػػا .فػػااللتبلؼ م ػ
اآلل ػري ال يبػػي اإلسػػا ة كال االسػػتفزاز ،فالسػػخرية كاالسػػتهزا كاإلشػػارات اؼبسػػتفزة تعيػػق
الوحدة الوطنية.
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 تماقمااتخطاباداخ ااتيجي ع اات احاة :ا

اؼببلح ػ أف مبػػدأ اغب ػوار م ػ اآللػػر لػػيس ؿب ػ اتفػػاؽ بػػْ العػػاملْ يف حق ػ الػػدعوة
اإلسػػبلمية كمػػا أنػػو ـبتلػػف دال ػ مؤسسػػات الدكلػػة األلػػرل .فبػػا يعت ػ عا ق ػان م ػ عوا ػػق
الوح ػػدة .ف ػػاؼبتوق مػ ػ الق ػػادة ال ػػدينيْ كاؼبفكػ ػري أ ػػم يبثل ػػوف صبيػ ػ الػ ػ ي يش ػػاركو م يف
اؼبعتقػػد أك الثقافػػة أك اغبضػػارة ،كلكننػػا يف الواق ػ قبػػد صباعػػات إسػػبلمية ىنػػا كىنػػاؾ تتب ػ
جػان يػػدعو الستيصػػاؿ اآللػػر كتػػدمّه ،كتػػرف أم تعػػايش معػػو ،كقبػػد يف الطػػرؼ اآللػػر

صباعػػات رافضػػة للح ػوار مػ اؼبسػػلمْ كتػػدعو للقضػػا علػػيهم ،فػػاؼبطلوب أف يسػػبق اغب ػوار
م اآللر حوار داللػي يتفػق فيػو اؼبعنيػوف علػ لطػاب موحػد حبيػ لػو قػاـ بػو أم كاحػد
منهم يعت فبثبلن للجمي .
كم مث تظ الوحدة الوطنية نواة مركزية كمركز ثقػ يف مواجهػة التحػديات دالليػة
كان أك لارجية ،لاصة يف ظ التطورات اػبطّة كاؼبتسارعة الػٍ سبػر هبػا ببلدنػا العربيػة،
كالٌ ربتاج إُف مزيد م االعتصاـ بالوحدة الوطنية كمزيد م التمس بالثواب الوطنية.
__ __ا
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املبحث انثانث :وظائف اجلايعت احلديثت وانتحدياث املستقبهيت
نهىحدة انىطنيت

-0اوظر رائ ااتجامعر ر ااتحايثر ر  :ا
َف يعػ ػػد دكر التعلػ ػػيم العػ ػػاِف يقتصػ ػػر عل ػ ػ تقػ ػػدم اؼبعرفػ ػػة كصػ ػػنعها كنقلهػ ػػا ،كالبح ػ ػ
كالتجديػد فحسػب ،بػ بػات أحػد القػػول اؼبوجهػة للنمػو االقتصػادم ،كأداة ر يسػة يف نقػ
اػب ػ ة اإلنسػػانية اؼبَاكمػػة ،الثقافيػػة كالعلميػػة .كتػػزداد أنبيػػة ى ػ ا التعلػػيم يف عػػاَف تسػػود فيػػو
م ػوارد اؼبعرفػػة عل ػ اؼب ػوارد اؼباديػػة كعوام ػ يف التنميػػة .كيػػزداد يف االقتصػػاد ،تػػأثّ التجديػػد
كالتقدـ التكنولوجي بنحو متناـ عل مستول الكفا ات كالدراسات اؼبطلوبة.
إف الوظيفػػة األساسػػية للجامعػػة إضػػافة لتقػػدم اؼبعرفػػة تتمثػ باالسػػتجابة لبلحتياجػػات
()1
الفعالة كاألساسية لتنمية اجملتم الٍ تتمث دبا يلي
 التعليم اعبامعي لبلرتقا باجملتم فكرينا كعلمينا.
 توفّ اإلمكانيات البحثية كاؼبعملية غب مشكبلت اجملتم كسبدنو.
 اػبدمة العامة لبلرتقا باجملتم حضارينا كفكرينا.

 اإلبػػداع الفػػِ فػػدكر اعبامعػػة لػػيس ربصػػيليان علمينػػا كمعرفينػػا فق ػ  ،ب ػ بنػػا للشخصػػية
ػّا لطاقػػات الطلبػػة الثقافيػػة كالفنيػػة كاألدبيػػة عػ طريػػق أنشػػطة موازيػػة كمػػن
اؼبميػػزة كتفجػ ن
جوا ز تنافسية.

( )1يوسف ذياب عواد دتة ااتيسؤوتة ااتيجنيعة اتلجامعرات ،جامعػة القػدس اؼبفتوحػة ،راـ
فلسطْ ،0212 ،ص .42
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 نشػػر اؼبعرفػػة كتكػػوي العقليػػة الواعيػػة غب ػ مشػػكبلت اجملتم ػ كالبييػػة احمليطػػة ،كمعرفػػة
األساليب الفنية اؼبستخدمة ،كتتبعها لركب التقدـ العلمي كالتكنولوجي.
 التنمي ػػة اؼبهني ػػة كالركحي ػػة ،كتنمي ػػة بعػ ػ اؼبه ػػارات مثػ ػ مه ػػارات القي ػػادة كاالتص ػػاؿ
كغّىػػا ،كزيػػادة التخصػػص يف اؼبه ػ  ،كارتفػػاع مسػػتول اؼبهػػارة ال ػ م تتطلبػػو األعمػػاؿ
كاؼبه .
فالتحػػدل اعبديػػد لوظيفػػة اعبامعػػة كدكرىػػا ال يتمثػ فقػ ىف االنتقػػاؿ مػ مرحلػػة نقػ
اؼبعرفػػة إُف إنتاجهػػا كتطويرىػػا كاالحتفػػاظ هبػػا ،ب ػ يبتػػد إُف تطبيقػػات ذل ػ عل ػ التعلػػيم
أنواعػػو كمناىجػػو م ػ جانػػب ،كعبلقتػػو بالتكنولوجيػػا كتكنولوجيػػا الػػتعلم م ػ جانػػب آلػػر،
كزيػػادة قػػدرات اجملتم ػ عل ػ االسػػتمرار ،كتعزيػػز فرصػػتو ىف التطػػور كاالسػػتفادة م ػ اآلفػػاؽ
الرحبة لتكنولوجيا االتصػاالت كاؼبعلومػات ،كتػداعيات ذلػ اقتصػاديا ،أل بالنسػبة لقضػية
زبصػػيص اؼبػوارد كربديػػد األكلويػػات؛ إف دكر اعبامعػػة ىف إنتػػاج اؼبعرفػػة كنقلهػػا كتطويرىػػا يعػػد
م ػ أىػػم مصػػادر الق ػػوة الػػٌ تع ػػوؿ عليهػػا الػػدكؿ كاجملتمعػػات كث ػّا ىف تط ػػوير إمكانيا ػػا،
إعػػداد ثركا ػػا البش ػرية ،كإعػػداد م ػواطنْ عل ػ قػػدر كبػػّ م ػ الػػوال كاالنتمػػا  ،كيتمتعػػوف
حبػػس عػػاؿ م ػ اؼبواطنػػة كاؼبسػػيولية كااللت ػزاـ هبعلهػػم أكثػػر توافقػػا م ػ متطلبػػات التطػػور ىف
ؾبتمعهم ،كتنمية إمكانيتو ،كالوصوؿ بو إُف اؼبكانة اؼبرغوبة بْ غّه م الدكؿ األلرل.
كانطبلقان م التغيّ التكنولوجي ال م يشهده العاَف ،كما نت عنو م تطػور ىا ػ يف
كسػػا االتصػػاالت ككج ػػود عػػدد م ػ التقنيػػات اغبديثػػة ،كنظػ نػرا لتزايػػد العوؼبػػة االقتصػػادية
كإعادة اؽبيكلة يف الػنظم السياسػية كاالقتصػادية العاؼبيػة كمتطلبػات اؼبعرفػة كاؼبعلومػات ،فػ ف
االحتياج ػػات التعليميػ ػػة عل ػ ػ صبي ػ ػ مسػ ػػتويا ا (م ػ ػ حي ػ ػ بييته ػػا ،ككظيفتهػ ػػا ،كاؼبنػ ػػاى
الدراسػػية ،كاؼبػػدال ) قػػد تغػػّت كالسػػيما مسػػتول التعلػػيم العػػاِف ،فثػػورة اؼبعرفػػة كاسػػتخداـ
لصيصػػا لتقػػدم
اإلنَن ػ كسػػرعة االتصػػاؿ كقلػػة تكاليفػػو أثػػرل بييػػة بنػػا اؼبعرفػػة اؼبصػػممة
ن
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مزيػػد مػ الػ ام الدراسػػية كاألنشػػطة اؼبنهجيػػة كالبلمنهجيػػة ،كاؼبشػػاري اؼبرتبطػػة باغباسػػوب
كالػتعلم عػ بعػد ػبلػق اؼبعرفػة كالتطػػوير اؼبسػتمر لؤلفكػار ،فاؼبؤسسػات اعبامعيػة تصػب أقػ
تشددا كأكثر مركنة يف ؿباكلة لتلبية االحتياجات اؼبتنوعة للمتعلمْ كاالقتصاد العاؼبي ،لػ ا
ن
ف ػ ػ ف ال ػ ػ ام اعبامعيػ ػػة اؼبقدمػ ػػة ينبغػ ػػي أف تكػ ػػوف متكيفػ ػػة لػ ػػتعكس ى ػ ػ ه اؼبعرفػ ػػة ،كربطهػ ػػا
دبتطلبػػات التعلػػيم كالػػتعلم ،ع ػ طريػػق للػػق اؼبعرفػػة اعبديػػدة كرأس اؼبػػاؿ البشػػرم أل بنػػا
ؾبتمػ اؼبعرفػػة م ػ لػػبلؿ توليػػد اؼبعرفػػة كاؼبعلومػػة كالتعامػ معهػا بسػػهولة كبثهػػا عػ تقنيػػات
اؼبعلوماتيػػة اؼبعاصػػرة ،م ػ لػػبلؿ التعل ػػيم كاألل ػ بنظػػاـ اعب ػػودة كاالعتمػػاد لضػػماف ج ػػودة

ال ام األكاديبية كالَبوية دبا يتماش كظركؼ ك ؾبتم .
كبنػػا عليػػو يرتكػػز مقيػػاس تقػػوم اؼبؤسسػػات اعبامعيػػة عل ػ القػػدرة عل ػ إعػػداد ل ػري
مؤىػ ػ ػ كف ػ ػػق اؼبواص ػ ػػفات اؼبقبول ػ ػػة علػ ػ ػ اؼبس ػ ػػتول ال ػ ػػدكِف كيف ـبتل ػ ػػف اذباى ػ ػػات اؼبعرف ػ ػػة،
كالتجاكب م حاجػات اجملتمػ اآلنيػة كاؼبسػتقبلية ،دبػا تنتجػو مػ حبػوث كدراسػات تبلمػس
الواق اإلنتاجي كاػبدمي العاـ كسوؽ العم اػبػاص ،كتكػوف يف الوقػ ذاتػو عامػ تطػوير
كارتقا لك الواق اجملتمعي م لبلؿ ما تقدمة م حلوؿ ؼبشػاك التنميػة .كللوصػوؿ إُف
األىػداؼ اؼبنشػودة هبػػب األلػ بسياسػة تعليميػػة شػاملة تنطلػق مػ الواقػ الفعلػي كتتحػػرؾ
يف مسػػارات اؽبيك ػ اؼبؤسسػػي للتعلػػيم العػػاِف كاؼبتمث ػ يف األسػػتاذ-الطالػػب-البنيػػة التحتيػػة
كاإلدارة .كؼبؤسسػػات التعلػػيم العػػاِف دكر يف بنػػا الثقافػػة كحف ػ اؽبويػػة الوطنيػػة ،كال بػػد أف
تلعػػب اعبامعػػات يف الػػوط العػػري دكران يف بنػػا الثقافػػة كحفػ اؽبويػػة كاللغػػة العربيػػة يف ظػ
العوؼبة(.)1

( )1عل ػػي إظباعي ػ كال ػػركف تطر ر يراوتح ررايواخط ررااوب رررامجااتنعل ررةمااتع ررات اتي اك ر ر احاج رراتا
اتيجنيع،ا اؼبنظمة العربيػة للَبيػة كالثقافػة كالعلػوـ ،كرقػة عمػ مقدمػة للمػؤسبر الثػاي عشػر للػوزرا
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-2ااتنحاياتااتيسنق لة اتل حاةاات طمة  :ا

تربيػػة اؼبواطنػػة كالوحػػدة الوطنيػػة أصػػبحتا ضػػركرة ماسػػة يف صبي ػ أكبػػا العػػاَف ،ألف
ىنػػاؾ اتفػػاؽ عػػاؼبي حػػوؿ أنبيػػة اؼبواطنػػة الصػػاغبة ،كضػػركرة تربيتهػػا يف اؼبؤسسػػات التعليميػػة
عل ػ اعتبػػار أ ػػا اؼبكػػاف اؼبناسػػب لنمػػو اؼبواطنػػة كإف تعػػددت مصػػادر التػػأثّ ،ل ػ ا فهنػػاؾ
()1
م رات عدة تستلزـ إكساب مفهوـ كمهارات كقيم الوحدة الوطنية منها
 تزايد اؼبشكبلت العرقية كالدينية ىف أقطار كثػّة مػ العػاَف ،كتفجػر العنػف بػ كاإلبػادة
الدموية ،ليس فق ىف بلداف العاَف الثال ب أيضان ىف قلب العاَف الغرىب.
 بركز فكرة العوؼبة الٌ تأسس عل التوسػ الرأظبػاُف العػابر للحػدكد كثػورة االتصػاالت
كالتكنولوجيػا مػ ناحيػػة ألػرل ،كاغباجػػة ؼبراجعػة اؼبفهػوـ الػ ل قػاـ علػ تصػور اغبػػدكد
اإلقليميػػة للػػوط كاعبماعػػة السياسػػية كسػػيادة الدكلػػة القوميػػة ،ككلهػػا مسػػتويات شػػهدت
ربوالن نوعيان.
 شػػهدت العق ػػود األل ػػّة م ػ الق ػػرف اؼباض ػ أح ػػداث متبلحق ػػة كتط ػػورات س ػريعة
جعلػ ػ عملي ػػة التغي ػػّ أمػ ػرا حتمي ػػا ىف معظ ػػم دكؿ الع ػػاَف ،كلػ ػ ل زاد اىتم ػػاـ اجملتمع ػػات
اغبديثػػة بالَبيػػة للمواطن ػػة كتأكيػػد تعزي ػػز الوحػػدة الوطني ػػة كلاصػػة ىف بداي ػػة الق ػػرف اغب ػػادل
=

اؼبسيولْ ع التعليم العاِف كالبح العلمي يف الوط العري "اؼبوا مة بْ ـبرجات التعليم العاِف
كحاجات اجملتم يف الوط العري " بّكت  12 - 6ديسم 0229ـ ،ص .43
( )1يرج الرجوع إُف

- D. : Human Rights and human Development- development and cooperation
Op. Cit. P. 22.ا

ا،citizenship the result ofا- Bruno lasito and annamaria d’Apice: Democracy
،study in Italy ،international Journal ofاthe second IEA civic Educationاا
Educational researches ،Vol. 39 ،Issue 6 ،2010 ،P. 65.
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كالعش ػ ػري الػ ػػٌ اتسػ ػػم بػ ػػالتبلؼ القػ ػػيم كاالذباىػ ػػات كتنػ ػػام العنػ ػػف كتفك ػ ػ العبلقػ ػػات
كتشاب اؼبصاٌف.
 التبلؼ القيم كاالذباىات كتزايد العنػف كتفكػ العبلقػات كتشػاب اؼبصػاٌف فبػا أدل
إُف زي ػػادة اىتم ػػاـ ال ػػدكؿ اؼبختلف ػػة ىف الق ػػرف اغب ػػاُف بض ػػركرة كقيم ػػة الَبي ػػة كللمواطن ػػة
إلحداث التغّ اؼبطلوب.
 مب ػ ػػو االذباى ػ ػػات السياس ػ ػػية كاغبزبي ػ ػػة اؼبتع ػ ػػددة ىف البل ػ ػػداف فب ػ ػػا أدل إُف ح ػ ػػدكث آث ػ ػػار
اقتص ػ ػػادية كسياس ػ ػػية كاجتماعي ػ ػػة ىف ض ػ ػػو تب ػ ػػُ تل ػ ػ االذباى ػ ػػات كزي ػ ػػادة الص ػ ػراعات
كاغبركب كالتطرؼ التغريب اجملتمع

ومر اثررمات اجر اات حرراةاات طمةر اواتنربةر امر اأجر ااتي اطمر اعايرراامر ااتنحرراياتا
اتيسنق لة ام اأهيها :ا










التح ػػوؿ م ػ الفهػػم الضػػيق لَبيػػة اؼبواطنػػة عل ػ أ ػػا الَبيػػة اؼبدنيػػة إُف فهػػم أكس ػ ؽب ػػا
باعتبارىا اؽبدؼ كاؼبهمة الر يسية للمدرسة.
توسي ؾباؿ تربية اؼبواطنة لتشم باإلضافة إُف البعػد احمللػي "اؼبواطنػة الوطنيػة أك احملليػة"

البعد العاؼبي أم اؼبواطنة العاؼبية.
توسي أىداؼ تربية اؼبواطنة لتشم ثبلثػة أىػداؼ معرفيػة ،كقيميػة ،كمهاريػة ،يف حػْ
أ ا كان سابقا تركز عل اؽبدؼ اؼبعريف.
تض ػػمْ ؿبت ػػول اؼبواطن ػػة ثبلث ػػة أبع ػػاد بش ػػك متس ػػاك كمػ ػَاب البع ػػد اؼبع ػػريف ،كالبع ػػد
اؼبهارم ،كالبعد القيمي.
عػػرض ؿبتػػول اؼبواطنػػة مػ لػػبلؿ ثبلثػػة أشػػكاؿ اؼبػػنه الرظبػػي (مػػدل اؼبػواد اؼبنفصػػلة
–الدراس ػ ػػات االجتماعي ػ ػػة ،اؼب ػ ػػدل اإلن ػ ػػدماجي-تض ػ ػػمْ اؼبواطن ػ ػػة يف ـبتل ػ ػػف اؼبػ ػ ػواد
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الدراسػػية) ،اؼبػػنه غػػّ الرظبػػي (األنشػػطة اإلثرا يػػة ،األنشػػطة لػػارج اؼبدرسػػة ...،اٍف)،
اؼبنه اػبفي (التفاعبلت دال اؼبدرسة ،كأسلوب اإلدارة الَبوية).
تػػدريس اؼبواطنػػة م ػ لػػبلؿ مػػدال غػػّ تقليديػػة مث ػ الػػتعلم االجتمػػاعي ،كالس ػػياقي
كال م يقوـ عل تفعي دكر الطالب كمعرفتو السابقة.
تقػػوم اؼبواطنػػة م ػ لػػبلؿ مػػدل مػػنظم يقػػوـ عل ػ الشػػمولية ،كتعػػدد االدكات ،كتعػػدد
اؼبشَكْ يف عملية التقوم.
توظيف مناخ الصف الدراسي يف ربقيق اؼبواطنة كلك بعد إعادة النظػر يف ذلػ اؼبنػاخ
م حي إهباد تفاع إهباي بْ الطبلب كاؼبدرسْ كبْ الطبلب بعضهم البع .
تفعيػ دكر مؤسسػػات التعلػػيم العػػاُف لتكػػوف بييػػة ؼبمارسػة اؼبواطنػػة مػ لػػبلؿ مػػا تقدمػػو
للطبلب م فرص اغبوار ،كربم اؼبسيولية ،كإدارة اؼبدرسة.

 تفعيػ دكر عضػو ىييػة التػػدريس مػ لػبلؿ تضػمْ بػرام إعػداده قبػ اػبدمػة كبعػػدىا
مقررات يف تربية اؼبواطنة.
كب ل يكػوف مػ كاجػب مؤسسػات التعلػيم العػاِف يف الػوط العػري بػ ؿ اعبهػود
الرامي ػػة إُف بن ػػا ثقاف ػػة عربي ػػة مش ػػَكة ربفػ ػ الق ػػيم العربي ػػة كتع ػػزز اس ػػتخداـ اللغ ػػة العربي ػػة
كتصػػو ا ،بعػػد الَاج ػ اؼبلح ػػوظ يف اسػػتخداـ اللغػػة العربيػػة .كى ػ ا يعػػِ بالتأكيػػد إدلػػاؿ
اإلنَنػ يف عمػػق اسػَاتيجيتنا العربيػػة كأكلويػػات اػبطػ كاإلجػرا ات .كعلػ ضػػركرة ازبػػاذ
ت ػػدابّ لتط ػػوير احملت ػػول لع ػػرض اغبض ػػارة العربي ػػة أم ػػاـ اجملتمػ ػ الع ػػاؼبي اعبدي ػػد الق ػػا م علػ ػ
اؼبعرفة.
__ __ا
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املبحث انرابع :تصىر يقرتح نتفعيم دور يؤسساث انتعهيى
انعاىل انسعىديت فى تعزيز انىحدة انىطنيت وترك انتحزب

يػػرل كثػػّ مػ اؼبفكػري كالعلمػػا كاؼبخططػػْ أف التعلػػيم ىػػو االسػػتثمار اغبقيقػػي ،بػ
ىػػو أىػػم كسػػيلة لبنػػا الفػػرد ،كتطػػوير اجملتم ػ  ،آمػػا أنػػو لػػّ أداة ؼبواجهػػة اؼبتغ ػّات اؽبا لػػة
كالتحػػديات الكبػػّة الػػٍ تتجػػدد يومي ػان .كالتعلػػيم ىػػو منطلػػق التقػػدـ كأسػػاس بدايتػػو .كيعػػد
التعلػػيم العػػاِف ال ػ م يبث ػ قمػػة اؽبػػرـ التعليمػػي أحػػد القػػول اؼبوجهػػة للتنميػػة بعامػػة كالتنميػػة
االقتصػػادية خباصػػة ،إذ وبتػ موقعػان حيويػان يف منظومػػة التنميػػة الشػػاملة كيف تسػػيّىا ،كيقػػوـ
ب ػػدكر فاع ػ يف توجيهه ػػا كربس ػػينها كيف رفػ ػ مس ػػتول اجملتمػ ػ م ػ صبيػ ػ النػ ػواحي الثقافي ػػة
كالفكريػػة كاإلداريػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػيةن كالعلميػػة كالعمليػػة .كوبت ػ التعلػػيم
العػػاِف ىػ ه اؼبنزلػػة اؼبهمػػة نتيجػػة إسػػهامو يف إعػػداد القػػول البشػرية اؼبدربػػة كاؼبؤىلػػة باؼبعػػارؼ

كاؼبه ػػارات كاػبػ ػ ات كاالذباى ػػات الض ػػركرية كاحملقق ػػة ل ػػؤلدا اعبي ػػد .إض ػػافة إُف إس ػػهامو يف
دراسػػة أكضػػاع اجملتم ػ كمعرفػػة احتياجاتػػو كتعػػرؼ مشػػكبلتو كالعوا ػػق الػػٍ تواجػػو مس ػّتو،
سبهيػػدان لتلبيػػة االحتياجػػات كت ػ لي العوا ػػق كالتغلػػب عل ػ اؼبشػػكبلت كحلهػػا .كمؤسسػػات
التعليم العػاِف تسػهم يف صػناعة اؼبعرفػة كنقلهػا لؤلجيػاؿ آمػا تسػهم يف بنػا اػبػ ة اإلنسػانية
كتطويرىا كتنميتها(.)1

( )1راشد ب ضبد الكثّم برامجااتنعلةمااتعات ا ااتييل ااتعربة ااتسرع دي :ارؤير اتالصرلح،
كرقة مقدمة إُف ندكة استشراؼ التعليم العاِف كالتقِ ،متاح عل
http: //unpan1. un. org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024067. pdf ،P. 167.
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حرص ػ سياسػػة التعليػػم ف ػػي اؼبملك ػػة الص ػػادرة ع ػػاـ 1398ىػ ػ ،عل ػ تعريػػف التعليػػم
العالػػي بأنػػو مرحلػػة التخصػػص العلمػػي بكاف ػػة أنواع ػػو كمس ػػتوياتو ،رعاي ػػة لػ ػ كم الكفاي ػػة
كالنب ػػوغ ،كتنمي ػػة ؼبواىبه ػػم ،كتلبي ػػة غباج ػػات اجملتمػ ػ اؼبختلف ػػة ف ػػي حاض ػػره كمس ػػتقبلو ،دب ػػا
يسػ ػػاير التطػ ػػور اؼبفيػ ػػد الػ ػ ػ م وبقػ ػػق أىػ ػػداؼ اأؼبػ ػػة كغايته ػ ػػا النبيلػ ػػة .كيسػ ػػتنت م ػ ػ ىػ ػ ػ ا
التعريػػف أف الفػػرص متاحػػة لك م األكالد كالبنات الراغبيػ ػ كالقادريػ ػ لدراس ػػة اؼبس ػػتول
اعبامعػػي كالدراسػػات العليػػا بػػك عدالػػة(.)1
دعم ػػا غي ػػر ؿب ػػدكد م ػ القيػػادت
كتش ػػهد كزارة التعلي ػػم العال ػػي ف ػػي الس ػػنوات األلي ػػرة ن
الرشػ ػػيدة ،كسبث ػ ػ ػ ذل ػ ػ ػ الدع ػ ػػم بالتوج ػ ػػو كب ػ ػػو التوس ػ ػ ػ ف ػ ػػي اعبامع ػ ػػات القا م ػ ػػة ككليا ػ ػػا
كأقسػػامها ،كإنشػػا جامعػػات جدي ػػدة ف ػػي مناط ػػق كؿبافظ ػػات اؼبملك ػػة؛ حيػ ػ بلػ ػ ع ػػدد
اعبامعػ ػ ػػات اغبكوميػ ػ ػػة كاألىليػ ػ ػػة ( )34جامعػ ػ ػػة ،كذب ػ ػػاكز ع ػ ػػدد الكلي ػ ػػات ( )543كلي ػ ػػة.

كيوجػ ػػد أكثػ ػػر م ػ ػ ( )0393قسػ ػ نػما علمي ػػن فػ ػػي تل ػ ػ اعبامعػ ػػات كالكليػ ػػات تعتم ػ ػػد ف ػ ػػي
براؾبهػ ػػا عل ػ ػ اعبوانػ ػػب التطبيقيػ ػػة ،مث ػ ػ الطػ ػػب ،كاؽبندسػ ػػة ،كتقنيػ ػػة اؼبعلومػ ػػات ،كغّىػ ػػا
مػ ػ ػ التخصص ػ ػػات اؼبرتبط ػ ػػة بس ػ ػػوؽ العمػ ػ ػ  ،كالت ػ ػػي تلب ػ ػػي حاج ػ ػػة القطاعيػ ػ ػ اغبكوم ػ ػػي
كاػبػػاص .كمػا حػػرص الػػوزارة كمؤسس ػػات التعلي ػػم العال ػػي علػ ػ االرتق ػػا ب امػ ػ التعلي ػػم
العال ػ ػػي كأمباط ػ ػػو اؼبتنوعػ ػػة ،مث ػ ػ التعليػ ػػم اؼب ػ ػوازم كالتعليػ ػػم ع ػ ػ بعػ ػػد ،كالتعليػ ػػم االلكَكنػ ػػي
هب ػػدؼ اس ػػتيعاب األع ػػداد الكبي ػػرة م ػ ػ الطػ ػػاب كالطالبػ ػػات .كعل ػ ػ ى ػ ػ ا األسػ ػػاس ف ػ ػ ف
( )1كزارة التعلػػيم العػػاُف ،ككالػػة الػػوزارة للتخطػػي كاؼبعلومػػات حات ر ااتنعلررةمااتعررات ا ر ااتييل ر ا
اتعربة ااتسع دي ا0222هر 0213 -ـ ،مكتبة اؼبل فهد الوطنية ،ص  ،49متاح عل

http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Informationaffairs/The-General-Administration-of-Planning/Documents/333. pdf

_______

186

_______

دور مؤسسات التعليم العالى السعودية في تعزيز الوحدة الوطنية

ال ػػوزارة تس ػػع بش ػػك مس ػػتمر لتحقي ػػق الري ػػادة العاؼبي ػػة كاؼبنافس ػػة علػ ػ اؼبس ػػتول الدكل ػػي،
كبنػػا ؾبتم ػ اؼبعرفػػة كاقتصادا ا(.)1
كتتك ػػوف الدراس ػػة بع ػػد اؼبرحل ػػة الثانوي ػػة مػ ػ ع ػػدة أنػ ػواع (ب ػػد نا مػ ػ الدبل ػػوـ اؼبتوسػ ػ

كانته ػ ػػا بدرج ػ ػػة الدكت ػ ػػوراه) ،كزبتل ػ ػػف ف ػ ػػي الدرج ػ ػػات العلمي ػ ػػة الت ػ ػػي سبنحه ػ ػػا بالت ػ ػػبلؼ
ال ام ػ ػ ػ كعػ ػ ػػدد السػ ػ ػػنوات .كجػ ػػدير بال ػ ػ كر أف آليػ ػ ػػة القبػ ػ ػػوؿ فػ ػ ػػي اعبامعػ ػ ػػات تنافسػ ػ ػػية،
فباإلضاف ػػة إلػ ػ نتيج ػػة الثانوي ػػة العام ػػة تش ػػَط اعبامع ػػات ربقي ػػق معػػدؿ معي ػ فػػي التبػػار
القػػدرات كالتحصيلػػي الت ػػي ينف ىػػا اؼبرك ػػز الوطن ػػي للقي ػػاس كالتقويػػم ،كش ػػرط للقب ػػوؿ ف ػػي
اعبامعػػات بكليا ػػا اؼبختلفػػة
كف ػػي س ػػبي ربقي ػػق العدال ػػة كتس ػػاكم الف ػػرص ،غطػ ػ اعبامع ػػات ف ػػي اؼبملك ػػة صبيػ ػ
اؼبناطػػق اإلداريػػة ،موزع ػػة عل ػ أكثػػر م ػ ()85ؿبافظػػة ،حبي ػ تت ػػاح الف ػػرص ألبنػػا اؼب ػػدف
كاحملافظػػات كالقػػرل لبللتحػػاؽ بالتعليػػم اعبػامعي دكف اللجػو للمػػدف الكػ ل .كذلػ يػػدؿ
علػ حػرص القيادة الرشيدة علػ نشػر العلػم كاؼبعرفػػة فػػي صبي ػ أرجػػا البػػاد .كقػػد تنوع ػ
التخصصػ ػػات فػ ػػي الكليػ ػػات اؼبنتشػ ػػرة يف اؼبناطػ ػػق ،حبيػ ػ تل ػػي احتياج ػػات سػ ػػوؽ العمػ ػ
كاػبطػ ػ ػ الوطني ػ ػ ػػة التنموي ػ ػ ػػة كرغب ػ ػ ػػات اجملتمػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػي التخصص ػ ػ ػػات الطبي ػ ػ ػػة ،كاؽبندس ػ ػ ػػية،
كالعلميػػة ،كزبصصػػات علػػوـ اغباسػب اآللػي .إضافػػة إل ػ التخصصػػات اإلنسػػانية دبػػا فيهػػا
العلػ ػ ػ ػػوـ الش ػ ػ ػ ػػرعية كالَبوي ػ ػ ػ ػػة كاالجتماعي ػ ػ ػ ػػات .ع ػ ػ ػػبلكة عل ػ ػ ػ ػ االىتم ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػػالطبلب ذكل
االحتياجػػات اػباصػػة م ػ اؼبعػػوقْ قام ػ ال ػػوزارة بالتنس ػػيق م ػ اعبامع ػػات ب تاح ػػة الف ػػرص
ؽب ػػم سػ ػ ػوا ف ػ ػػي برامػ ػ ػ البعث ػ ػػات اػبارجي ػ ػػة أك القب ػ ػػوؿ ف ػ ػػي اعبامع ػ ػػات ،كمنحه ػ ػػم بعػ ػ ػ
( )1كزارة التعلػػيم العػػاُف  ،ككالػػة الػػوزارة للتخطػػي كاؼبعلومػػات حالػػة التعلػػيم العػػاِف يف اؼبملكػػة العربيػػة
السعودية 1434ىػ 0213 -ـ ،مرجعاسابق ،ص .15
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اؼبمي ػ ػ ػزات التػ ػ ػػي تسػ ػ ػػاعدىم عل ػ ػ ػ ربقيػ ػ ػػق طموحا ػ ػ ػػم العلميػ ػ ػػة .كمػ ػػا تقػ ػ ػػدـ اعبامعػ ػ ػػات
للط ػػبلب اؼبوى ػػوبْ مكافػ ػ ػ ت مالي ػ ػػة للمتميػ ػزي م ػػنهم س ػ ػػنوينا .كإنش ػ ػػا كح ػ ػػدات لاص ػ ػػة
باؼبوىبػػة كاإلبػداع يف بع اعبامعات(.)1

اااو اثر ءامرااتقرامايي ر اوثرعاتصر رامقنررحاتنفعةر ادورامؤسسراتااتنعلرةما
اتعات ااتسع دي ا اتعزيزاات حاةاات طمة اوتركااتنحزب عل ااتمح ااتنات  :ا

-0اممطلقاتااتنص رااتيقنرح :ا

 التمس ػ التػػاـ كاحملافظػػة الكاملػػة عل ػ اؽبويػػة اإلس ػػبلمية اؼبميػػزة الػػٍ ينف ػػرد هب ػػا النظػػاـ
ُ
التعليمي يف اؼبملكة العربية السعودية ع غّه م األنظمة التعليمية اؼبعاصرة.
ُ
 االلت ػزاـ باإلسػػبلـ إطػػاران مرجعي ػان لثقافػػة األمػػة وبقػػق التحصػػْ الكام ػ كالوحػػدة كوبػػوؿ
دكف االلَاؽ ،كالعم عل تكريس فكرة أف اإلسبلـ نظاـ حياة شام .

 العوؼبػة كربػػديا ا كظهػور ثقافػػة عاؼبيػػة تقلػ مػ أثػر الثقافػػات احملليػػة القوميػة جعلػ مػ
الضػػركرل مواجهػػة عاؼبيػػة ؼبعاعبػػة االزدكاجيػػة بػػْ الق ػػيم احملليػػة كالعاؼبيػػة ،كالص ػػداـ بػػْ
القيم كمنظومة األلبلؽ.

 التأكيد عل غرس مبدأ االعتزاز باؽبوية اإلسبلمية يف النفوس كترؾ التحزب م لػبلؿ

توظيػػف ُمعطيػػات النظػػاـ التعليمػػي ؽب ػ ا الشػػأف انطبلق ػان م ػ اغب ػػرص عل ػ تنمي ػػة ركح
الػػوال للش ػريعة اإلسػػبلمية السػػمحة ،كالع ػػودة اعب ػػادة إُف رص ػػيد األُمػػة الثقػػايف كـبزك ػػا
الفكرم األصي .
-2اأهاافااتنص رااتيقنرح :ا

 تفعي دكر مؤسسات التعليم العاُف السعودية ىف تأكيد تعزيز الوحدة الوطنية.
( )1اؼبرج السابق ،ص ص .03-00
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 تفعي الشراكة بْ مؤسسات اجملتم اؼبدىن م صبعيػات كىييػات كمنظمػات إسػبلمية،
كاؼبؤسسات التعليمية للقياـ باؼبناش الدعوية التثقيفية ؼبختلف شرا اجملتم .

 إمداد صانع القرار ب ليػات إجرا يػة لتفعيػ دكر مؤسسػات التعلػيم العػاُف السػعودية يف
تأكيد تعزيز الوحدة الوطنية ىف ضو اإلمكانات اؼبتاحة كالنظريات اجملتمعية اؼبعاصرة.
-2امنطل اتااتنص رااتيقنرح :ا

يتطل ػػب التص ػػور اؼبق ػػَح مرتكػ ػزات أساس ػػية ت ػػأت ىف مق ػػدمتها مطالب ػػة تس ػػخّ األم ػػة

اإلسػػبلمية كػ كسػػا لها كإمكانا ػػا األلػػرل للػػدفاع عػ لصوصػػيات اإلسػػبلـ كؾبتمعاتػػو،
كانفتػػاح نظػػم التعلػػيم العػػاُف كمػػا قب ػ اعبػػامع عل ػ كاق ػ اجملتم ػ بتحدياتػػو الوطنيػػة عامػػة،
كالشػػباب بصػػفة لاصػػة ،كالعم ػ التعػػاكىن بػػركح الفريػػق ،كاسػػتثمار التكنولوجيػػا اؼبعاصػػرة،
كالعم ػ ػ عل ػ ػ زي ػػادة اؼبخصص ػػات اؼبالي ػػة م ػ ػ أج ػ ػ الص ػػرؼ عل ػ ػ اجمله ػػودات كاألنش ػػطة
الضركرية لتنفي مشػاري حفػ أصػالة القػيم الوطنيػة كاالرتقػا دبسػتواىا األكػاديب كالَبػول
ىف أمتنا العربيػة اإلسػبلمية ،االىتمػاـ باللغػة العربيػة للمحافظػة عػ اؽبويػة ،كاالىتمػاـ بتنميػة
فكػػرة ال ػػتعلم م ػػدل اغبي ػػاة ،كأل ػّان عنص ػػر اؼبش ػػاركة الفاعل ػػة ؼبؤسس ػػات اجملتم ػ اؼب ػػدىن م ػ

صبعي ػػات كىيي ػػات كمنظم ػػات إس ػػبلمية ،كجه ػػات لّي ػػة إس ػػبلمية مػ ػ مؤسس ػػات التعل ػػيم
العاُف ىف ربقيق آليات التصور اؼبقَح.

-2امقنرحاتاعام  :ا


االتنررزاماباإلس ررلماإطرراراًامرجعةر راًاتثقا ر ااألمر ر وبقػػق التحصػػْ الكام ػ كوب ػػوؿ دكف



صررةاغ امبررروعاحضررار اتحف ر اخص صررةاتاأمنمرراااتعربة ر ااإلسررلمة اؼبتمثلػػة يف

االلَاؽ ،كالعم عل تكريس فكرة أف اإلسبلـ نظاـ حياة شام .

الدي كاللغة كالتاري كالعادات كالتقاليد االهبابية ،كالتعريف هبا يف ظ العوؼبة.
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بمرراءامركررزامعل مرراتاح ر ار حبي ػ تُوض ػ تل ػ اػبدمػػة رب ػ تصػػرؼ صبي ػ أط ػراؼ
العملية الَبوية كالتعليمية الٍ تعم دال اعبامعة.



اتنزامااتجامعاتاع رراعيراداتاشرو نااتطرلبابإعرااداوتمفةرذاعايراامر ااتراوراتا
اتناري ة الٍ تنمي فكر كاىتمامات الطبلب الثقافية كالوطنية ،ؼبا ؽبا مػ دكر كبػّ ال
يستهاف بو يف مناقشة قضايا الطلبة االجتماعية ،كالتعرؼ عل رؤاىم كاؼبشكبلت الػٍ
ت ػ ػواجههم كاألسػ ػػاليب اؼبناسػ ػػبة لتمكيػ ػػنهم م ػ ػ التكيػ ػػف م ػ ػ ربػ ػػديات العصػ ػػر ضػ ػػم
اإلمكانات اؼبتاحة ،ككيفية ربصػينهم ضػد عمليػات الغػزك الفكػرم كالثقػايف الػ م وبػي
هبػػم س ػوا م ػ لػػبلؿ اإلنَن ػ أك كسػػا االتصػػاؿ اغبػػدي  ،أك ع ػ مواق ػ التواص ػ
اإللكَكي ،كتنمية ركح االعتداؿ ،كنب التطرؼ كإشاعة جو م التسام كالرضػا حػٌ
ال يكونػوا ضػػحية لشػػيوع االكبػراؼ كإثػػارة الفػػً ك ديػػد السػػلم العػػاـ مػ ضػػركرة ترسػػي
مفهوـ اؼبواطنة.



األخررذابيجي ع ر ام ر ادواع ر ااتنربة ر ااتاوتة ر الػػٍ تتطلػػب م ػ اعبامعػػة أل ػ ىا بعػػْ

االعتبار كمدل إُف تعزيز ثقافة اغبوار يف البيية اعبامعية منها ترسي فكػرة أف اغبػوار

م اآللر تتطلب احَاـ التنوع الثقايف كالػديِ كالعرقػي ،كنشػر ثقافػة اغبػوار بػْ الطلبػة
إلرسػػا قواعػػد التعػػايش م ػ اآللػػر اؼبختلػػف ،كتوجيػػو الطلبػػة إُف اعتبػػار اغب ػوار معيػػاران
أساسػػيان للتعام ػ م ػ اآللػػر ،كح ػ الطلبػػة للتفػػت عل ػ اجملتمعػػات األلػػرل كالتحػػاكر

معها.


اتننكةررااعلر اتميةر ااتر ع ابي ررادئاحقر قااإلنسرران حيػ أصػػبح مبػػادئ حقػػوؽ

اإلنساف جز ا م القانوف الػدكِف حيػ اكتسػب صػفو عاؼبيػة ،كعلػ اعبامعػات القيػاـ
بػ ل م ػ لػػبلؿ تػػدريس اؼبقػػررات الػػٍ تعػػُ ب ػ ل  ،كالتأكيػػد عل ػ ى ػ ه اؼببػػادئ م ػ
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ل ػػبلؿ اؼبق ػػررات اؼبختلف ػػة إض ػػافة إُف ض ػػركرة قيامه ػػا بعق ػػد اؼبػ ػؤسبرات كاللق ػػا ات ككرش
العم اػباصة بتل اغبقوؽ.


اتننكةااعل ااتعير ااتجيراع اوت سرةعاوتقاسرمااتيسرو تةات بػْ اؼبؤسسػات اؼبدنيػة
كالثقافي ػػة كاإلعبلمي ػػة كالَبوي ػػة لف ػػت جس ػػور اغبػ ػوار كالتنس ػػيق فيم ػػا بي ػػنهم ىف مناقش ػػة
ـبتلف القضايا العميقة بك الشفافية كالوضوح.



ثرررورةاتركةررزامؤسسرراتااتنعلررةمااتعررات اعل ر اتمية ر ااتثقا ر اواتنركةررزاعل ر اات عرراا
ات ررايم ،امػ ػ ل ػػبلؿ عق ػػد ن ػػدكات تثقيفي ػػة للطلب ػػة لتنمي ػػة كع ػػيهم كثق ػػافتهم الديني ػػة،

كتزكيػػدىم بػػاؼببلم كالسػػلوؾ األلبلقػػي القػػوم م ػ ضػػركرة ضػػب الػػنفس كعػػدـ اػبػػركج
ع النظاـ ،كما يتم توجيو الطلبة كبػو قػيم التسػام كاحملبػة كاغبػوار ككػ مػا يقػرهبم مػ
فك ػػرة الوح ػػدة الوطني ػػة ب ػػْ عناص ػػر األم ػػة بكػ ػ م ػػا تتض ػػمنو ب ػػْ ثناياى ػػا مػ ػ نس ػػي
اجتماعي كاحد كعدـ التطرؼ.


اعنيرراداسةاسر اإعلمةر اراشرراةاتن مر اقررةمااتبررع اوهر اعربةر اوإسررلمة ( اإليبػػاف

ب ػػاهلل ،األل ػػوة ،التس ػػام  ،الع ػػدؿ ) كتتص ػػدل بوض ػػوح كعم ػػق كمس ػػيولية لكػ ػ س ػػلوؾ
الوحدة الوطنية ،كعل كسا اإلعبلـ مراعاة اإلسػهاـ يف تعزيػز مفهػوـ الوحػدة الوطنيػة
كعدـ اؼبساس بالثواب الٍ قام عليها.


تفعة ر ر ااتي اءم ر ر اواالنسر ررجامابر ررة ااتفلسر ررف ااإلسر ررلمة اوقر ررةمااتيجنير ررعااتيسر ررلما
واالتجاهاتااتيعاصرة للَبية م أج اؼبواطنة بشك وباف علػ األصػالة دبػا يكفػ

التمس ػ دبعتقػػدات األمػػة كتراثهػػا اغبضػػارل كيواكػػب التطػػور ىف كسػػا اؼبعرفػػة كاغبيػػاة
العصرية ىف اجملتمعات اؼبتقدمة.



تمية ر ااتق ررارةاعلر ر ااتحر ر اراواتمق ررااواتيماقب ر اواتيب ررارك كى ػػي إحػػدل اؼبرتك ػزات
الثبلثػػة الػػٍ تتطلبهػػا اؼبسػػيولية اجملتمعيػػة ،كذلػ مػ لػػبلؿ إشػراؾ الفػػرد مػ اعبماعػػة يف
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إقب ػػاز األعم ػػاؿ ال ػػٍ يبليه ػػا االىتم ػػاـ كيتطلبه ػػا الف ػػرد دب ػػا يس ػػاعد اعبماع ػػة يف إش ػػباع
حاج ػػا م كح ػ ػ مشػ ػػكبل ا كالوص ػػوؿ إُف األى ػػداؼ كاحملافظػ ػػة عل ػ ػ تق ػػدمها ،كعل ػ ػ
اعبامعات توفّ اػبط كال ام كاؼبقررات الٍ تعم عل ذل .


ثرررورةااالنفنرراحاعل ر امسرراحاتااالخررنلفاواتن اص ر امررعااتيخنلفررة  ،م ػ أج ػ
اسػػتنبات مفػػاىيم كقػػيم جديػػدة ،تزيػػد م ػ فػػرص تقػػدمنا ،كربررنػػا م ػ آليػػات العجػػز،
كذبعلنػػا نقػػتحم آفػػاؽ جديػػدة ،ربملنػػا عل ػ نس ػ عبلقػػة جديػػدة م ػ مفه ػػوـ الوح ػػدة
كالتوافق الداللي.



ررمااتنغرير ر اوترش ررةاااتص ررح ةااإلس ررلمة ،اك يي ػػة ص ػػفوؼ األم ػػة للبن ػػا كالتعم ػػّ



ثرررورةات مر انيرراماإدارةااتجر دةااتبررامل كوسػػيلة لتفعيػ أسػػلوب اغبػوار الَبػػوم يف

كاغبركة كالتغيّ ،كاإلسراع يف تعريب اؼبصطلحات.
التعليم اعبامعي كالعاِف.


تفعةر ر ااتي اطمر ر ااتعاتيةر ر ،اتةنج رراوزامفهر ر مااتي اطمر ر اات ع رراااتيحلر ر اإتر ر اات ع رراا
اإلنسان اواتعاتي لاصة ىف ظػ عصػر العوؼبػة كمػا يتسػم بػو مػ انفجػار معػرىف كثػورة
ىف االتصاالت ككسا اإلعبلـ كاالنَن كالتواص ع الشبكة العنكبوتية.



اإلص رراراعل ر ام اجه ر امبررروعااتع تي ر ،اواتننكةررااعل ر اأهية ر ااته ي ر ااتحضرراري ا
واتثقا ة ر ر لؤلم ػػة العربي ػػة مػ ػ ل ػػبلؿ العمػ ػ علػ ػ تفويػ ػ الفرص ػػة للمخطط ػػات ال ػػٍ
تستهدؼ تقسيم كحد ا كذبز تها كؿباربة اإلقليمية كالطا فية.

حيػ

-5امقنرحاتاخاص :اسيقتصر اغبػدي ىنػا عػ دكر مؤسسػات التعلػيم العػاُف مػ

اؼبقػػررات الدراسػػية ،كاألسػػتاذ اعبػػامع  ،كاؼبنػػاخ اؼبؤسسػ  ،كاألنشػػطة الطبلبيػػة علػ

النحو التاُف
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إجراءاتامنعلق اباورااتيقرراتااتاراسة  :ا

 تضػمْ اؼبقػررات اعبامعيػة موضػوعات حػوؿ الَبيػة مػ أجػ اؼبواطنػة كأنبيتهػا يف اغبيػاة
االجتماعية اؼبعاصرة كاؼبستقبلية لئلنساف العري ،كمساعدة الطلبػة علػ فبارسػة التفكػّ
النقػػدم ؼبواجهػػة التحػػدم ال ػ م أفػػرزه تصػػدع قػػيم العم ػ كاإلنتػػاج كتراج ػ قػػيم اغب ػوار
كالتس ػػام كحقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف .عػ ػػبلكة عل ػ ػ تعزي ػػز قػ ػػيم التفػ ػػاىم كالتضػ ػػام كالتسػ ػػام
كالتعػػايش بػػْ األفػراد يف اجملتمعػػات اؼبختلفػػة ،مػ أجػ أف يسػػود السػػبلـ العػػاؼبي اؼببػػِ
عل العدؿ كاإلنصاؼ.

 ضػػركرة الػػوع بػػأف الَبيػػة م ػ أج ػ اؼبواطنػػة كمػػا تتبناىػػا اػب ػ ات العاؼبيػػة ليسػ مقػػررا
دراس ػػيا يضػ ػػاؼ إُف ب ػػاق اؼبقػ ػػررات الدراس ػػية ،كإمبػ ػػا وب ػػدث تكام ػ ػ ب ػػْ ى ػ ػ ا اؼبقػ ػػرر
كاؼبقػػررات الدراسػػية األلػػرل كتسػػاعده ىف ذل ػ بػػاق األنشػػطة الطبلبيػػة س ػوا دال ػ
اعبامعة أك لارجها.

 تضػػمْ اؼبنػػاى قػػيم الديبقراطيػػة كالتعدديػػة السياسػػية كالتسػػام كقبػػوؿ اآللػػر كتػػداكؿ
السلطة م لػبلؿ لػبلؿ مفػردات ال تقتصػر علػ التنظػّ ،كإمبػا تتجػاكزه إُف الواقػ ىف
إطار نظاـ اجتماع متكام وبتكم إُف القانوف قا م عل الشورل كالعدؿ كاؼبساكاة.
 ضركرة إتقاف األجياؿ اعبديدة للغات األجنبيػة ؼبػا ؽبػا مػ أنبيػة لاصػة ىف عصػر العوؼبػة
إذ أ ا م أىم أدكات بنا ثقافة اإلنساف كثقافة اؼبواطنة العاؼبية.

 التعليم بػاغبوار بػديبلن عػ التلقػْ كتنميػة مهػارات التواصػ كالتفػاكض الثقػاىف ،كلػ يػتم

ذل ػ إال بتوسػػي قاعػػدة اؼبشػػاركة بػػْ اؼبتعلمػػْ كأعضػػا ىييػػة التػػدريس ،كتقػػدم اػب ػ ة
التعليمية ىف صورة تسػم بالتحليػ كالنقػد الػواع  ،كاأللػ بالتقنيػات اغبديثػة يف طػرؽ
التعليم كالتعلم ،كاإلفادة م ثورة االتصاالت يف ى ا اجملاؿ.
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 تبػػُ مفهػػوـ اتنربة ر ااتعاتية ر كاس ػَاتيجية تربويػػة ػػدؼ باالنتقػػاؿ بػػالتعليم العػػاُف م ػ

احملليػػة إُف العاؼبيػػة ،كم ػ ص ػراع اغبضػػارات إُف التبلق ػ كح ػوار اغبضػػارات ،م ػ لػػبلؿ
تضػػمْ اؼبنػػاى الدراسػػي منظػػوران عاؼبيػان ىف الَبيػػة كطػػرح قضػػايا الثقافػػة الكونيػػة اعبديػػدة

كتفس ػػّ مض ػػمو ا ،كربليػ ػ اؼبف ػػاىيم اؼبرتبط ػػة هب ػػا ،مثػ ػ النظ ػػاـ الع ػػاؼب اعبدي ػػد ،حػ ػوار
اغبضارات ،اغبداثة ،حقوؽ االنساف ،التعػاكف الػدكُف ،التعدديػة ،اؽبويػة الثقافيػة ،اغبػوار
الثقػػاىف ،السػػبلـ العػػاؼب  ،اإلثنيػػة كالعرقيػػة كالطا فيػػة ،القريػػة الكونيػػة ،كغّىػػا) كىف ى ػ ا
يؤكػػد نظػػاـ التعلػػيم العػػاُف لقػػيم اؼبشػػاركة كالتعػػاكف كالعػػدؿ ىف العبلقػػات الدكليػػة كرف ػ
سياسات فرض التبعية كاؽبيمنة كالتسل كاألفكار كاالنتقا ية كاالزدكاجية.

 إعػ ػػداد كتنفي ػ ػ ب ػ ػرام للتعلػ ػػيم السياسػ ػػي تقػ ػػوـ عل ػ ػ قػ ػػيم التعدديػ ػػة الثقافيػ ػػة كالدينيػ ػػة
كاالجتماعية كأسلوب اغبوار ،كالػٌ ىػ ىف ؾبملهػا دعػوة مفتوحػة للمشػاركة يف الشػيوف
العامة فكرا كقوال كعمبل هبدؼ تأمْ الوحدة الوطنية.
إجراءاتامنعلق اباورااألسناذااتجامع  :ا


عػػدـ اقتص ػػار اؽبييػػة التدريس ػػية عل ػ أس ػػلوب اإللق ػػا كاحملاض ػػرة م ػ طلب ػػتهم ،كتنوي ػ
أساليب تدريسهم لتشم ىف اؼبقاـ األكؿ أسلوب اغبوار كاؼبناقشػة الػ ل يتػي للطلبػة
إبدا آرا هم كالتعبّ ع شخصيا م بك صراحة ككضوح كجرأة كثقة ،كالعمػ علػ

تقلي اؽبوة بينهم كبْ الطلبة ألف ذل سيؤدل إُف زيادة الثقة لدل الطالب.
 تأكيد اػب ات العاؼبية عل أف قباح اعبامعات ىف ترسي قػيم الوحػدة الوطنيػة يتوقػف
ب ػ يعتمػػد بالدرجػػة األكُف عل ػ جػػودة أدا كتأىي ػ عضػػو ىييػػة التػػدريس م ػ لػػبلؿ
تضمْ برام إعداده قب اػبدمة كبعدىا مقررات يف تربية اؼبواطنة كثقافة اغبوار.
 الت ػزاـ األسػػات ة بالنزاىػػة يف التصػػرؼ كالسػػلوؾ كالنيػػة اغبسػػنة حيػػاؿ الطػػبلب كضػػركرة
تػ ػػولي العػ ػػدؿ كاإلنصػ ػػاؼ يف اؼبناقشػ ػػات الصػ ػػفية كمنهجيػ ػػة اغب ػ ػوار الَبػ ػػوم ضػ ػػركرة
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أساس ػػية يعت ػ غياهب ػػا م ػ ألط ػػر معوق ػػات تفعي ػ ثقاف ػػة اغبػ ػوار الَب ػػوم يف كح ػػدات
التعليم العاِف كالدراسات العليا يف اعبامعات.
 نشػ ػػر ثقافػ ػػة التجديػ ػػد بػ ػػْ العػ ػػاملْ ىف اغبق ػ ػ التعليم ػ ػ  .كي ػ ػرتب ب ػ ػ ل إح ػ ػػداث
ذبديػػدات مسػػتمرة ىف ب ػرام إعػػداد اؼبعلػػم كتكوينػػو الثقػػاىف ،كالَكيػػز ىف ى ػ ه ال ػ ام
عل البعد اإلنساىن لو دبا ينم قدرتػو علػ للػق منػاخ للتفاعػ كالتواصػ دبػا يشػج
عل ػ الػػتعلم الفعػػاؿ ،كأسػػتاذ اعبامعػػة ىف ى ػ ه اغبالػػة يقػػوـ بػػأدكار متعػػددة متش ػػابكة
تتمثػ ىف تشػػخيص قػػدرات الطػبلب كميػػوؽبم كاىتمامػػا م كتػػوجيههم علػ اكتسػػاب
بع اؼبهارات البلزمة ؼبواجهة مواقػف اغبيػاة اؼبختلفػة ،ككيفيػة حػ اؼبشػكبلت ،ىػ ا
باإلضافة إُف دكره ىف زبطي اؼبواقف التعليمية كفق إمكانات الطلبة كاستعدادا م.
 تسػ ػػل أسػ ػػتاذ اعبامعػ ػػة بقػ ػػدر كبػ ػػّ م ػ ػ الثقافػ ػػة كاؼبعرفػ ػػة كالعلػ ػػم ،كأف يكػ ػػوف ملم ػ ػان
باؼبسػتجدات العصػرية ،كالتوجهػات اغبضػارية كالثقافيػة ،كالتحػديات الػٌ تواجػو األمػػة
كلاصة قضايا اؼبواطنة ،كهبع منها نقطة االنطبلؽ للتعام مػ الواقػ كإهبػاد اغبلػوؿ
الصػػحيحة اؼبنبثقػػة م ػ الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كدبػػا يػػتبل ـ كلصوصػػية كطبيعػػة الطالػػب
اعبامع .

 إعادة النظر يف الدكر اغبضارم لعضو ىيية التدريس ،م لبلؿ تدريبو علػ توظيػف
عص ػػر العوؼب ػػة كتكنولوجي ػػا االتص ػػاالت كاؼبعلوم ػػات يف تدريس ػػهم اؼبق ػػررات اؼبختلف ػػة،
كحس ػػب طبيع ػػة كػ ػ مق ػػرر ،ككػ ػ ا الس ػػعي كب ػػو تنمي ػػة اذباى ػػا م اإلهبابي ػػة كب ػػو ىػ ػ ه
التقنيات ،كفهم اجملتم كاؼبتغػّات العاؼبيػة اؼبعاصػرة ،كالتحػوؿ مػ كونػو ناقػ للمعرفػة
إُف مشارؾ كمطور ؽبا ،كقادر عل التفاعػ اؼبسػتمر مػ ربوال ػا ،كمسػاعدة الطػبلب
عل تطوير قدرا م اؼبعرفية.
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 ضركرة اتساـ األستاذ اعبامع دبا يل
 اغبػرص عل ػ ترصبػػة ل اتػػو االهبابيػػة إُف فبارسػػة فعليػػة ،كتطػػابق سػػلوكو م ػ أفكػػاره يف
اؼبواقف التعليمية التعلمية.
 حػػرص أسػػتاذ اعبامعػػة علػ اؼبشػػاركة الوجدانيػػة للطػػبلب كالػػٍ تعمػ كمقػػوـ تنظيمػػي
لثقافة اغبوار الَبوم ؼبا ؽبا م أثر يف رف حواجز اغبوار بْ الطبلب كاألسات ة.
 ترصبة قيم ،كاؽبوية ،االنتما  ،اغبرية ،اؼبشاركة السياسػية إُف سػلوكيات ،مػ اسػتخداـ
طرؽ تدريس مناسبة (كالعصف ال ىِ كدراسة اغبالة كاؼبناقشة كاجملموعات).
 احَاـ استقبللية الطالب كتفكّه ،كتعزيز قيم التسام كالتعاكف بْ الطلبة.
 يتعام بقدر م اؼبركنة كالتسام كالتعام بعقبلنية م الطلبة.
اجراءاتامنعلق اباورااتيماخااتيؤسس  :ا
 يية بيية إهبابيػة تسػم للطلبػة بػالتعبّ عػ آرا هػم حبريػة مػ لػبلؿ تػوفر صػحافة حػرة
نشطة كمنابر حوارية مفتوحة تلى رغبة الطلبة ىف إظهار إبداعا م بشٌ التخصصات.
 تػػوفّ منػػاخ اهبػػاىب لبنػػا الوحػػدة الوطنيػػة يف ك ػ دكلنػػا كؾبتمعاتنػػا عل ػ قاعػػدة اؼبواطنػػة
اعبامعػػة كاؼبتسػػاكية ،فاالجتمػػاع الػػوطِ وبتض ػ التعػػدد كااللػػتبلؼ ،فػػالقبوؿ بالتعدديػػة
ال يعػ ػػِ التش ػ ػري للفوض ػ ػ  ،كاالع ػ ػَاؼ بػ ػػالتنوع ال يع ػ ػػِ تغييػ ػػب حق ػ ػػا ق كض ػ ػػركرات
الوحػػدة .فػػنح م ػ الوحػػدة بك ػ مسػػتويا ا ،ال ػػٍ تب ػػُ عل ػ قاعػػدة اؼبواطنػػة كاح ػَاـ
اػبصوصيات كصيانة حقوؽ اإلنساف.
 ربفيػػز الشخص ػػيات اعبامعيػػة عل ػ اؼبشػػاركة ىف العم ػ ال ػػوطُ ،كإش ػػعارىم بقيمػػة ى ػ ا
العمػ  ،كقيمػػتهم كػػأفراد ىف ؾبػػتمعهم ،كتنميػػة قيمػػة االعتػزاز االنتسػػاب للػػوط كعبميػ
مؤسساتو اؼبدنية كاالمنية.
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 ذبهيػػز قاعػػات احملاضػرات بتقنيػػات ككسػػا اتصػػاؿ سبكػ كػبل مػ األسػػات ة كالطػػبلب
م ربقيق مبدأ نشر ثقافة اغبوار الَبوم الناج .
 إقام ػػة أس ػػابي ثقافي ػػة باعبامع ػػات لبي ػػاف أنبي ػػة اغبػ ػوار الَب ػػول ال ػػوطُ ىف ت ػػدعيم الق ػػيم
الوطنية.
 إهبػاد شػػبكة إنَنػ علػ مسػػتول الكليػػات كمراكػز البحػػوث اؼبختلفػػة هبػػا ،تقػػوـ بتػػوفّ
صبيػ ػ اؼبعلوم ػػات كالبيان ػػات البلزم ػػة بش ػػأف األحب ػػاث اؼبطلوب ػػة كاعب ػػارم تنفيػ ػ ىا بش ػػأف
اؼبواطنة كالوحدة الوطنية كثقافة اغبوار.
 إتاحػػة الفرصػػة للط ػبلب ىف االش ػَاؾ يف عمليػػة ازبػػاذ الق ػرارات ،كتغليػػب منػػاخ تسػػوده
ركح اغبوار عل أسلوب التعام بْ الطلبة كالعاملْ.
 ت ػ ػػوفّ من ػ ػػاخ يت ػ ػػي فرص ػ ػػة للط ػ ػػبلب إلش ػ ػػباع حاج ػ ػػا م اؼبعرفي ػ ػػة كاؼبهاري ػ ػػة كالوجداني ػ ػػة
كالسػلوكية ،كيشػػج الطلبػػة علػ اسػػتخداـ اغبلػوؿ العقبلنيػػة كنبػ العنػػف ،كقبػػوؿ النقػػد
كااللتبلؼ يف الرأم.
 استخداـ شبكة االنَن يف رب اؼبػدارس كالطػبلب بنظػرا هم حػوؿ العػاَف ،فبػا يعطػي
فرص ػػا كب ػػّة للح ػوار كتب ػػادؿ اؼبعلوم ػػات العلمي ػػة كالثقافي ػػة م ػ مفك ػػرم كعلم ػػا ال ػػببلد
األلرم.
 إف تربية اؼبستقب الٌ ينبغ للنظاـ كاؼبنػاخ التعليمػ العػرىب األلػ هبػا ؼبواجهػة ربػديات
العوؼب ػػة ال ػػٌ ػػدد كح ػػدة ش ػػعوبنا العربي ػػة تتح ػػدد م ػ الثنا ي ػػات الَبوي ػػة التالي ػػة الَبي ػػة
التغّيػػة ال التدكيبي ػػة ،كالَبي ػػة اإلبداعيػػة ال تربي ػػة ال ػ اكرة ،كالَبيػػة اغبواري ػػة ال التلقيني ػػة،
كالَبي ػػة الديبوقراطي ػػة أك الش ػػورية ال التس ػػلطية ،الَبي ػػة اإلنتاجي ػػة ال اإلنغبلقي ػػة ،كالَبي ػػة
اؼبسػػتمرة ال الوقتيػػة ،كالَبيػػة التعاكنيػػة ال الفرديػػة ،كالَبيػػة التكامليػػة أك اؼبنظومػػة الشػػاملة
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ال اعبز ية الضيقة ،كالَبيػة العلميػة العقبلنيػة الناقػدة ال النقػ كالتسػليم ،كالَبيػة التوقعيػة
ال العشوا ية.
إجراءاتامنعلق اباألنبط ااتطلبة  :ا













تعزيػػز ثقافػػة اغب ػوار يف البييػػة اعبامعيػػة كاجملتمعيػػة ب قامػػة اؼبؤسسػػات اعبامعيػػة األنشػػطة
كاللقػػا ات اغبواريػػة الػػٍ يبك ػ م ػ لبلؽبػػا تشػػكي اذباىػػات اهبابيػػة لػػدل الطلبػػة كبػػو
حػػب الػػوط كاحملافظػػة عل ػ أمنػػو ككحدتػػو ،كتبصػػّىم بالػػدكر اؼبهػػم ال ػ م هبػػب أف
يقوموا بو ذباه ما وبقق الوحدة الوطنية.
عقػػد لقػػا ات كدكرات تدريبيػػة حػػوؿ مفهػػوـ اؼبواطنػػة كتعظػػيم مػػنه اغب ػوار كأسػػلوب
للتخاطب م اآللر م جهة ،كغب ـبتلف اؼبشاك م جهة ألرل.
عقػد لقػا ات يػػديرىا الطػبلب ربػ إشػراؼ األسػتاذ/األسػتاذة مثػ نػدكات علميػػة أك
حلقات نقاش ،يعرضوف م لبلؽبا ؼبوضوعات يف اؼبنه أك ترتب باألجنػدة البحثيػة
ؽبم لتعزيز مدل الَبية م أج اؼبواطنة.
تػػدعيم قػػيم العم ػ التطػػوع التعػػاكىن ىف األنشػػطة الطبلبيػػة ع ػ اؼبؤسسػػات الَبويػػة
كاالجتماعية اؼبختلفة لتػدعيم اإلحسػاس بقػيم اؼبواطنػة كأبعادىػا اؼبختلفػة مػ االنتمػا
كالوال  ،كالتفاىن ىف لدمة الوط ىف إطار م دعم القيم كاؼبمارسات الديبوقراطية.
تفعي اؼبشاركات الطبلبية م الفعاليات الشػعبية كاألنديػة الشػبابية كاعبمعيػات لػارج
اعبامعة.
العم يف مشركعات مشَكة ،يف ظ التعددية كاغبوار اؼبتكافئ بْ الثقافات
حػ الطلبػػة علػ الكتابػػة عػ حػػب الػػوط ىف كجػػو األحػػداث الػػٌ تعصػػف بػػالوط
كاستقراره.
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التوسػ ىف القيػػاـ بأنشػػطة المنهجيػػة لطػػبلب كطالبػػات اعبامعػات تػػدعم القػػيم كتوجػػو
السلوؾ كترس اؼببػادئ اإلسػبلمية ،كاؼبخيمػات القوميػة كاأليػاـ الدراسػية ،كاغبفػبلت
كالػػرحبلت اإلسػػبلمية ،أك ب صػػدار نش ػرات أك ؾبػػبلت ثقافيػػة ،كإنشػػا ن ػواد علميػػة،
كغّىا للمحافظة عل أصالة القيم الوطنية كاالرتقا دبستواىا األكاديب كالَبول.
__ __ا
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خامتــت
و ر ااتخنررام فػ ف تعزيػػز الوحػػدة الوطنيػػة كتفعيػ تربيػػة اؼبواطنػػة لػػيس عمػ يومػػا كاحػػدا
كمػػا عػ عػ ذلػ "جرراناجرراكاروسر "،ابػ ىػػي عمليػػة تتطلػػب كقتػػا طػػويبل لكػػي ربقػػق
أىػػدافها ،كدكر اؼبؤسسػػة التعليميػػة لػػيس إنتػػاج عقػػوال ربم ػ معلومػػات ب ػ م ػواطنْ يعرفػػوف
معػػُ اؼبواطنػػة الصػػاغبة ،كيقػػدركف قيمتهػػا كأثرىػػا يف اغبفػػاظ علػ سباسػ اجملتمػ  ،كتقدمػػو،
إف اؼبؤسسػػة التعليميػػة هبػػب أال تسػػرؼ يف الَكيػػز عل ػ ربقيػػق ىػػدفها األكػػاديبي (اعبانػػب
اؼبع ػػريف) ،بػ ػ هب ػػب أف يك ػػوف تركيزى ػػا ال ػػر يس علػ ػ تنمي ػػة اؼبواطن ػػة علػ ػ اعتب ػػار أف ذلػ ػ
اؽبدؼ الر يس ؽبا.
كطبقػان ؼبػػا تقػػدـ ،يبك ػ القػػوؿ إف ىنػػاؾ مفػػردتْ تعػػداف يف غاي ػػة األنبي ػػة نب ػػا (نحر ر ا
واآلخر ررر).اكنب ػػا حباج ػػة إُف مزي ػػد م ػ ػ النق ػػاش كاغب ػ ػوار كالبح ػ ػ  ،ليغ ػػدك موض ػػوع اغب ػ ػوار
كاالنفتػػاح عل ػ اآللػػر ،م ػ اؼبمارسػػات االعتياديػػة ،بعيػػدان ع ػ االعتبػػارات األل ػػرل ،ل ػ ا
ينبغػػي أف ننظػػر ؼبوض ػػوع اغب ػوار عل ػ أسػػاس أنػػو فبارسػػة اس ػَاتيجية دا مػػة ،كلػػيس عم ػبلن
تكتيكيػ ػان مرحليػ ػان ،ف ػػاعبلوس مػ ػ اآلل ػػر كالتح ػػاكر مع ػػو يفض ػػي إُف التع ػػرؼ إُف التص ػػورات
الصػػحيحة ذبػػاه الك ػ  .فػػاهلل –  -للقن ػػا ش ػػعوبان كقبا ػ ػ للتعػػارؼ ،كعل ػ ذل ػ يػػأي
اإلصبلح السياسي ،كتعزيز الوحدة الوطنية اؼبرجوة.
كال ننسػ أف نؤكػػد يف ىػ ا السػػياؽ علػ أنبيػػة التنشػػية األكُف م ر اق ر ااألسرررة فه ػ
أكؿ اؼبؤسسات الٌ تقوـ بازباذ كتشكي اؽبوية الثقافية كالوطنية م لبلؿ اللغة كالعػادات
كالتقاليد كإكساب األبنا قيم الضب كااللتزاـ كاؼبسيولية كغّىػا ،كغالبػا مػا يعتػ الطػبلب
آبا هم مبوذجا وبت ل بو ىف حيػا م كمصػدر مػ مصػادر تشػكي ىػويتهم كانتمػا هم ،كال
يقتصر بالطب ى ا الدكر عل األسرة كحػدىا ىف تػدعيم اؼبواطنػة كاالنتمػا بػ يبتػد ليشػم
صبيػ اؼبؤسسػػات اجملتمعيػػة كالَبويػػة كاإلعبلميػػة ؼبػػا ؽبػػا مػ دكر جػػوىرل ىف تػػدعيم االنتمػػا
كاؼبواطنة كالوال للوط  ،األمر ال ل يعود بالرلا كالرفاىية عل صبي اؼبواطنْ.
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فهـرس املراجــع
أو االً،اات ن  :ا
 -1إبراىيم ،شعباف حامد كحس إبراىيم ،نادية ،تط يرامماهجااتنعلرةماتنميةر ااتي اطمر ا
ر ااألتفة ر ااتثاتث ر اتررالاطررلبااتيرحل ر ااتثان ي ر ا(دراس ر اتجري ة ر ا)،االقػػاىرة،
اؼبركز القوم للبحوث الَبوية كالتنمية.0221 ،
 -0العجم ػػي ،م ن ر ر ااتن جة ر ر ااتيجنيع ر ر  ،نش ػػرة فصػ ػػلية تص ػػدر ع ػ ػ كزارة األكقػ ػػاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية ،دكلة الكوي .

 -3جاؾ ديلور ،جابر عبد اغبميد ،اتنعلةماذتركاات مرزااتي مر ن ،القػاىرة ،دار النهضػة
العربية.1998 ،
 -4حامد عمػار ،اإلصلحااتيجنيع اإثاءاتاثقا ةر اواقنصرادي اترب ير  ،دراسػات ىف
الَبية كالثقافة ،القاىرة ،مكتبة الدار العربية للكتاب.0226 ،
 -5لليفػػة ،عبػػد الػػرضب  ،أياي ت جة ر ااتص رراعااتسةاس ر  ،القػػاىرة ،دار اؼبعرفػػة اعبامعيػػة،
.1999

 -6عػ ػواد ،يوس ػػف ذي ػػاب ،دتةر ر ااتيس ررؤوتة ااتيجنيعةر ر اتلجامع ررات ،جامع ػػة الق ػػدس
اؼبفتوحة ،راـ اهلل-فلسطْ.0212 ،
 -7ؿبمػد شػفيق ،البحػ العلمػي ،اتخطر اتااتيمهجةر اإلعررااداات حر ثااالجنياعةر ،
اإلسكندرية ،اؼبكتب اعبامعي اغبدي .1998 ،

ثانةاً،امؤتيراتاوناوات ا

 -8أبو مشالة ،فرج إبراىيم كأبو مشالة ،إبراىيم فػرج ،دوراعيرادةاشرو نااتطل ر ا ر اتميةر ا
قةمااتي اطم اتالاطل ااتجامع ااإلسرلمة ابيحا يراتاغرزة/ادراسر امةاانةر "،ا
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حبػ ػ ػ ػ ػ ػ منش ػ ػ ػ ػ ػػور يف اؼبػ ػ ػ ػ ػ ػؤسبر ال ػ ػ ػ ػ ػػدكِف األكؿ لعم ػ ػ ػ ػ ػػادة ش ػ ػ ػ ػ ػػؤكف الطلب ػ ػ ػ ػ ػػة" ،طلب ػ ػ ػ ػ ػػة
اعبامعػ ػػات الواق ػ ػ كاآلمػ ػػاؿ" ،ال ػ ػ م نظمتػ ػػو عمػ ػػادة شػ ػػؤكف الطلب ػ ػػة يف اعبامع ػ ػػة
اإلس ػ ػػبلمية يف الف ػ ػػَة م ػ ػ ػ  13-10ف اي ػ ػػر ،كت ػ ػػاب اؼب ػ ػ ػؤسبر ،اعب ػ ػػز األكؿ ،غ ػ ػػزة،
فلسطْ0213 ،
 -9اغببيػػب ،فهػػد إب ػراىيم،اتربة ر ااتي اطم ر اواالتجاهرراتااتعاتية ر ااتيعاصرررةا ر اتربة ر ا
اتنلمةررذ ،اللقػػا  13لقػػادة العم ػ الَبػػول ،كزارة الَبيػػة كالتعلػػيم ،الباحػػة1406 ،
ىػ ،ص .018
 -12اؼبنش ػػاكم ،عب ػػد اغبمي ػػد ،تصر ر رامقن رررحاتيق ررررات رراعماات ح رراةاات طمةر ر اتط ررلبا
اتيرحلر ااتثان ير ااتفمةر اومعر ر امررالاوعر امعلير ااتي ر ادااتفلسررفة ابنهيةنهررا،ا
اؼبػؤسبر العلمػػي اغبػػادم عشػػر ،الَبيػػة كحقػػوؽ اإلنسػػاف ،مػػايو ،كليػػة الَبيػػة ،جامعػػة
طنطا ،مصر.0227 ،
 -11عسػػاؼ ،ؿبمػػود ،دورااتنربةر اتلي اطمر ا ر اتعزيررزااتحرر ارابررة اطل ر ااتجامع رراتا
اتفلس ررطةمة اوسر ر اتفعةلر ر  ،اؼبػ ػؤسبر العلم ػػي الرابػ ػ لكلي ػػة الَبي ػػة بعن ػ ػواف التواص ػ ػ

كاغب ػ ػوار الَب ػػوم كب ػػو ؾبتمػ ػ فلس ػػطيِ أفضػ ػ اؼبنعق ػػد باعبامع ػػة اإلس ػػبلمية ػ ػ غ ػػزة،
.0211
ثاتثاً،ااتيجلتاواتاوريات :ا

 -10إبػ ػراىيم ؿبم ػػد بلول ػػة ،ات ح رراةاات طمةر ر اواتق ررةمااتيعم ير ر  ،ؾبل ػػة دراس ػػات دعوي ػػة،
السوداف ،العدد ( )02يوليو ،شعباف1431ىػ.0212 ،

 -13الكراسػػنة ،ظب ػػي ؿبم ػػود ،كآل ػػركف ،دورااتجامعر ر ا ر ر ابم رراءااتبخص ررة ااتجامعةر ر ا
اتقررادرةاعل ر اتعيررةمااالننيرراءاات ر طم ام ر اخررللااتيرراخ ااألخلق ر اومرراخ ا
ثقا ااتح ار ،اجمللة العلمية لكلية الَبية ،جامعة اإلسكندرية.0229 ،
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 -14الكػوارل ،علػ  ،مفهر مااتي اطمر ا ر ااتاوتر ااتق مةر  ،ؾبلػػة اؼبسػػتقب العػػرىب ،عػػدد
.0221 ،0

 -15آؿ مبػػارؾ ،عبػػد اهلل ب ػ نػػاجي ،مػػدير مركػػز اإلش ػراؼ الَبػػوم بالسػػويد،اقررراءةا ر ا
مفه ر ر ماات حر رراةاات طمة ر ر  ،مقػ ػػاؿ يف صػ ػػحيفة الريػ ػػاض السػ ػػعودية /14 ،نيسػ ػػاف/
 /02225العدد .13443
 -16باسم ؿبمد أبو حشيش ،دوراآتةاتااتنربة ا اتميةر اقرةمااتي اطمر اترالااتطل ر ا
واتيعليررة دبحافظػػة غػػزة ،ؾبلػػة جامعػػة األقصػ  ،سلسػػلة العلػػوـ اإلنسػػانية،052 ،
.0212

 -17عبػػد السػػبلـ العػوامرة ،كؿبمػػد الزبػػوف ،دورااتجامعرراتااألردنةر ااترسررية ا ر اتعزيررزا
تربةر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ااتي اطمر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اوعلقنه ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراابنميةر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا
اااااالسررنقلتة ااتذاتة ر اتررالاطل ر اآتةرراتااتعل ر مااتنرب ي ر ام ر اوجه ر انيرررهم،ا
مجل جامعة النجاح لؤلحباث (العلوـ االنسانية) اجمللد .08 )1( ،0214
 -18علػػي إظباعي ػ كالػػركف ،تط ر يراوتحررايواخطررااوب ررامجااتنعلررةمااتعررات اتي اك ر ا
حاج رراتااتيج ررنمع ،اؼبنظم ػػة العربي ػػة للَبي ػػة كالثقاف ػػة كالعل ػػوـ ،كرق ػػة عم ػ مقدم ػػة
للم ػ ػؤسبر الثػ ػػاي عشػ ػػر للػ ػػوزرا اؼبس ػ ػيولْ ع ػ ػ التعلػ ػػيم العػ ػػاِف كالبح ػ ػ العلمػ ػػي يف
الػػوط العػػري "اؼبوا مػػة بػػْ ـبرجػػات التعلػػيم العػػاِف كحاجػػات اجملتمػ يف الػػوط
العري " بّكت  6 - 12ديسم 0229ـ ،ص .43
 -19م ػراد كمػػالكي كحنػػاف كحنػػاف ،أثرررااالنفنرراحااتثقررا اعل ر امفه ر مااتي اطم ر اتررالا
اتبر ابااتجزائررر .ادراسر امةاانةر اعلر اعةّمر امر اطل ر اجامعر امحيررااخةضرررا

بسر ر ر ر رة.ادراسر ر ر ر ااسن ب ر ر ررا ة ،اؾبل ػ ػ ػػة العل ػ ػ ػػوـ اإلنس ػ ػ ػػانية كاالجتماعي ػ ػ ػػة .ع ػ ػ ػػدد
لاص .اعبزا ر.0210 ،

_______

203

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

 -02موسػ ػ علػ ػ الش ػػرقاكل ،وعر ر اط ررلبااتجامعر ر ابر ر عماق ررةمااتي اطمر ر ا(دراسر ر ا
مةاانةر )،اؾبلػػة دراسػات ىف التعلػػيم اعبػػامع  ،مركػػز تطػػوير التعلػػيم اعبػػامع  ،جامعػػة
عْ مشس ،القاىرة ،العدد  9ديسم .0225

رابعاً،ااترسائ ااتعلية  :ا
 -01الداعور ،يوسف زكريا إبػراىيم ،اتاورااتنرب لاتلجامعاتااتفلسطةمة ا ر ام اجهر ا
اتنعصر ر ااتحزبر ر ات ررالاطل نهر رراامر ر اوجهر ر انير ررراأعض رراءااتهةور ر ااتناريسر ررة ،ا
اسػػتكماؿ اغبصػػوؿ عل ػ اؼباجسػػتّ ،كليػػة الَبيػػة ،جامعػػة األزىػػر ،غػػزه ،فلسػػطْ،
.0210
 -00الس ػػبيع  ،ماض ػ ػ ب ػ ػ راشػ ػػد ،تص ر ر رااسر ررنراتةج اتنعزير ررزاات حر رراةاات طمة ر ر ا ر ر ا
اتييل ااتعربة ااتسع دي ا(ااتح اراات طم اأني ذجاً)،ارسالة مقدمة السػتكماؿ

اغبصػ ػ ػػوؿ عل ػ ػ ػ درجػ ػ ػػة اؼباجسػ ػ ػػتّ ،كليػ ػ ػػة العلػ ػ ػػوـ االس ػ ػ ػَاتيجية ،جامعػ ػ ػػة نػ ػ ػػايف
العربية للعلوـ األمنية.0214 ،
 -03القحطػػاي ،عبػػدااهلل ب ػ سػػعيد آؿ عبػػود ،قررةمااتي اطم ر اتررالااتب ر اباوإسررهامهاا
اتعزيزااألمر اات قرائ ،ارسػالة دكتػوراه غػّ منشػورة .جامعػة نػايف العربيػة للعلػوـ
األمنية .الرياض .السعودية.0212 ،
 -04دركيػػش ،عبػػد العزيػػز أسػػعد عبػػد العزيػػز،اآتةرراتاتعزيررزاات حرراةاات طمةر ابررة ااتقر لا
ذجرا،
واتفصائ ااتفلسطةمة اوأثرهاا ااتنمية ااتسةاسة ،ا" رن "او"حيراس"اني ً
استكماؿ مرحلة اؼباجستّ ،جامعة النجاح الوطنية.0212 ،

 -05صػػادؽ ،عػػادؿ ؿبمػػد زكػ  ،الوحػػدة الوطنيػػة ىف قػ ص ،رسػػالة دكتػواره غػػّ منشػػورة،
جامعة القاىرة ،كلية االقتصاد كالعلوـ السياسية.1982 ،
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تقارير ا

 -06برنام األمم اؼبتحػدة اإلمبػا – الصػندكؽ العػرىب لئلمبػا االقتصػادل كاالجتمػاع ،
تقرير رررااتنمية ر ر ااإلنسر ررانة ااتعربة ر ر ا2002اتخلر ررقااتفر رررصاتألجةر ررالااتقادم ر ر ،ا
منش ػ ػػورات األم ػ ػػم اؼبتح ػ ػػدة ،اؼبكت ػ ػػب اإلقليمػ ػ ػ لل ػ ػػدكؿ العربي ػ ػػة – برن ػ ػػام االم ػ ػػم
اؼبتحدة اإلمبا ي ،عماف ،االردف ،0220 ،ص.3
م اقعااننرن

ا

 -07التميمػػي ،فػػرزدؽ العنػػاقرة،اات حرراةاات طمة ر ،امفه ر ماغرب ر ابرراي اتيفه ر ماوحرراةا
األم ااإلسلمة  ،موق الساحة السعودية االلكَكي ،ص 12

http, //sahatkksa.com/forum/index.php?act=Print&client=word&=4&t=2009.
42665 /1/

 -08باقر جاسم ؿبمد ،اته ي اات طمة ،امحاوت ا ااتنعري اات ظةف  ،م اإلنَن
http ،/www. ahewar. org

 -09راشػػد ب ػ ضبػػد الكثػػّم ،ب ررامجااتنعلررةمااتعررات ا ر ااتييل ر ااتعربة ر ااتسررع دي ،ا
رؤير ر اتالص ررلح،اكرق ػػة مقدم ػػة إُف ن ػػدكة استشػ ػراؼ التعل ػػيم الع ػػاِف كالتق ػػِ ،مت ػػاح
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يف احملافظة على اجلماعة

ً
(اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة أمنوذجا)



سلطان مسفر مبارك الصاعدي
باحث دكتوراه بالجامعة اإلسالمية

دور وزارة التعليم العالي في املحافظة على الجماعة


احملافظة على اعبماعة مطلب شرعي ,تنتظم بػ ياػاة اانػاس اايةناػة ناايةا ةػة ,نرب ػ
ب ااضرنرةات نربصػ بػ اغباتػات ,نمػ مػا ت ػرؽ اانػاس يصػ ااشػااؽ ننعػا اانػاس
مزااق ااتنافر نااتحارب ,فال ةستاام أمر ااناس إال باعبماعة ,نال تستاام اعبماعػة إال بػ
أمر مسم ع ااكلمة مطاع.
ن ع ػ ػػي ي ػ ػػن ااش ػ ػػرع اغبنا ػ ػػحمل عل ػ ػػى رباا ػ ػػق اعبماع ػ ػػة ناحملافظ ػ ػػة علا ػ ػػا ,ع ػ ػػاؿ ت ػ ػػاؿ
(ناعتصم ا حبب اهلل صبا ا) نعػاؿ ت ػا (فرعػ ا دةػن م ن ػاة ا شػا ا) ,نعػاؿ ىػلى اهلل علاػ
نسػػلم (م ػ فػػارؽ اعبماعػػة ش ػ ا فمػػات فماتػػة تاهلاػػة) اارتم ػ و ,نعػػاؿ ىػػلى اهلل علا ػ
نسلم (إةػ سػاك ف ب ػيو هنػات نهنػات ,فمػ رأةتمػ فػارؽ اعبماعػة ,أن ةرةػي ة ّػرؽ أمػر

ّأمة ؿبمي (ىػلى اهلل علاػ نسػلم) ائنػا مػ ػاف فػاعتل  ,فػن ّف ةػي اهلل علػى اعبماعػة ,فػن ّف
ااشاطاف ما م فارؽ اعبماعة ةر ض) اانسائي.
نناتػػب احملافظػػة علػػى اعبماعػػة مسػػرنااة ػ فػػرد ن ػ مرسسػػة دا ػ ا تمػػا ,نم ػ
تظافرت اعب د عاـ بناء اعبماعة ناستااـ ة ن ري  ,نإف مرسسات اات لام اا ػاـ ناا ػا
م أ ثر مرسسات اايناة أثرا احملافظة على اعبماعػة ,ف ػي مػ ترعػى ارفكػار ناا اػ ؿ
سين يااهتم.
نهبا ةتنظم أفراد ا تما عاطبة نةاض ف فا ا م ظم ّ
احملافظػة علػى اعبماعػة ,ةا مػا
ن عي تاء ه ا اابحن ااػ أثػر نزارة اات لػام اا ػا
حبث ما تا ـ ب اعبام ة اإلسالماة باؼبيةنة اؼبن رة م أةشطة نبرامج ت لاماة ,نمػا تايمػ
م ةينات ندنرات شرعاة رباق اعبماعة نرباف علا ا.
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األىمية:
تنبػػا أ اػػة اابحػػن م ػ أىميةةة يق يةةا الجما ةةة والمقافظةةة اي ةةا ,نعػػي عص ػ

بأغل ػػب ارمػ ػػم م ػ ػ ي ان ػػا م تػ ػػات اا رعػ ػػة نااشػ ػػتات ,نذاع ػ ػ ؾبتم اهتػ ػػا نةػ ػػالت اعب ػ ػ ع
ناػبػ ؼ ,ن ػػر فػػا م ااشػػااؽ ناانػزاع ,فأىػػبح ا لمػػات ب ضػ ا فػ ؽ ب ػػض ةتا ػ ف,
تاةب.
لمة فاي اعبماعة نفاي اا ط نفاي اا ا نتسلط ارعياء م
نتظ ر أ اة اابحن أةضا م تاةب اىتمامو بوزارة التعايم العةال اؼبنػ ط هبػا تنماػة
اؼب اهػػب نرعاةػػة اا ا ػ ؿ نبنػػاء اا ػػاجمل نتن ػ ةر ا تمػػا بن ػ ر اا لػػم ,نتسػػلا اعبا ػ بك ػ ةػػافا
م اي ؾباالت اا لم ناات لم اؼبختل ة.
ناابحن ة ػ بػنبراز دور الجامعةة اإلسةالمية باؼبيةنػة اؼبنػ رة مػ ياػن تاػيا ااػ امج
اات لاماة ناايةناة ناحملاضرات ناانػينات اؼب ػززة المماعػة ناؼبنابػ ة ال رعػة نااشػتات ,نةتػنظم
فا ػػا أ ػ ؾبتمػػا إسػػالمي ت لامػػي اا ػػاجمل ,ياػػن ةضػػم طػػالب م ػ افػػة دنؿ اا ػػالـ
اإلسالمي.
ناعبام ػ ػػة اإلسػ ػػالماة تاػ ػػا

المماك ة ةةة العابي ة ةةة ال ة ةةعود ة عبلػ ػػة اؼبس ػ ػػلم اايةنا ػ ػػة

ناا لماػػة ,هبػػا طػػى اغبباػػب نعلػػى ثراهػػا ػػاف ااتنزة ػ اغبكػػام ,ت ػ اهلل هبػػا ش ػ ائر دةن ػ
ػ مكػاف ,نأمػ
نم ّك المسلم فا ا مناسك م ,فكاة حبػق ؿبػط أةظػار اؼبسػلم
مسلم ربااق ارم نارماف.
األىداف:

ة يؼ اابحن اتحااق اانتائج ااتاااة
ٔ .بااف م ـ اعبماعة نأ ات ا ننسائ احملافظة علا ا.
احملافظة على اعبماعة.
ٕ .إبراز دنر نزارة اات لام اا ا
ٖ .اا ع ؼ على برامج نمناشط اعبام ة اإلسالماة اؼب ززة المماعة ناحملافظة علا ا.
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المصطاقات:
الجما ة :ما اة على من ج نسنة اانػ ىػلى اهلل علاػ نسػلم ,ب ػم سػلحمل ارمػة

مػ ااصػػحابة نااتػػاب

ؽبػػم بنيسػػاف ,علػػى ةػ ر نهػػي نباػػاف مػ علمػػاء ااػػية ااربػػاةا ,

اتتما علا ااس اد ارعظم م اؼبسلم  ,رب أمري أمرن علا م.
الخطة:

ةتك ف اابحن م سب اي نثالثة فص ؿ رئاسة ن اسبة على اانح ااتا

اا صػ ااتم اػػي ,نفاػ مايمػة اابحػػن نأ اتػ نأهػياؼ نمصػػطلحات اابحػػن ن طتػ
نمن ج اابحن اؼبتبا.
اا ص ارنؿ نةتحيث ع م ـ ن صائص نأ اة اعبماعة اإلسالماة.
اا ص ػ ااث ػػال نةش ػػم اغب ػػيةن عػ ػ ةش ػػأة نأه ػػياؼ نؾب ػػاالت نزارة اات ل ػػام اا ػػا ,
باإلضافة انب ة ـبتصرة ع اعبام ة اإلسالماة باؼبيةنة اؼبن رة
اا صػ ػ ااثاا ػػن نفاػ ػ با ػػاف دنر اعبام ػػة اإلس ػػالماة اا لم ػػي ناات لام ػػي ناالتتم ػػاعي
باإلضافة الحيةن ع دنرها اا اؼبي.
اػباسبة نهبا أهم اانتائج ناات ىاات.
ما ةتضم اابحن ف رس الم ض عات ناؼبراتا ناؼبصادر.
المن ج:
اؼبن ج اا و اتب ااباين

ه ا اابحن هػ المةن ج الوصةي  ,وهػ مػن ج ة تمػي

علػ ػػى صبػ ػػا اؼب ل مػ ػػات م ػ ػ اؼبصػ ػػادر ناؼبراتػ ػػا اؼبرتبطػ ػػة دب ض ػ ػ ع اايراسػ ػػة باصػ ػػي نى ػ ػ ا
نت سريها(ٔ).
(ٔ) ىاحل ب ضبي اا ساؼ اؼبي

إ اابحن اا ل ـ ااسل اة ,مكتبة اا باكاف – اارةاض ,ص .ٜٔٛ

_______

211

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

م ػػا أف مػ ػ اػ ػ ازـ م ػػن ج اابح ػػن ؽبػ ػ اايراس ػػة إتراءه ػػا عل ػػى اؼب ػػن ج اا لم ػػي مػ ػ
الؿ
ٔ -عػػزن اآلةػػات إ م اض ػ ا م ػ

تػػاب اهلل عػػز نت ػ  ,ب ػ ر اسػػم ااس ػ رة نرعػػم

اآلةة  ,ما تابت ا باارسم اا ثمال .
ٕ -ع ػػزن اريادة ػػن إ مص ػػادرها ارى ػػالة ,ف ػػنف ػػاف اغب ػػيةن ااص ػػحاح أن
أيي ا ا ت ا باا زن إاا مػا ,نإال عزنتػ إ اؼبصػادر ار ػر مػا ذ ػر ػالـ أهػ اا لػم
بااف درتت .
ٖ -ت ثاق اؼبادة اا لماة م مصادرها ارىالة .
ٗ -اارتصبة األعالـ غري اؼبش رة ترصبة م تزة .
٘ -شرح اؼبصطلحات اا لماة نااكلمات ااغرةبة .
 -ٙاالاتزاـ ب المات اارتعام نضبط ما حيتاج إ ضبط .
اػبطة .
 -ٚعم اا ارس ااالزمة ما ه م ض
____

_______
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الفصل األول :اجلماعة اإلسالمية
املبحث األول :مفهوو اجلناعة.
اعبماعػ ػػة االغػ ػػة مػ ػػأ ذة م ػ ػ مػ ػػادة صبػ ػػا ,نهػ ػػى تػ ػػينر ي ػ ػ ؿ اعبمػ ػػا ناإلصبػ ػػاع
ناالتتماع ,نه ضي اات رؽ.
عاؿ اب فارس " اعبام ناؼبػام ناا ػ أىػ نايػي ,ةػيؿ علػى تضػاـ ااشػيء ,ةاػاؿ

صب ااشيء صب ا"(ٔ).
االعتصػاـ(ٕ) عنػي
ن االىطالح تاءت على طبسة أع اؿ ,ما ذ رها ااشاط
اغبيةن ع ع ا ىلى اهلل علا نسػلم (إف اهلل اػ جيمػا أُمػي علػى ضػالاة)(ٖ) ,عػاؿ رضبػ
اهلل ت ا
فا تلحمل ااناس

م

اعبماعة اؼبرادة

ه اريادةن على طبسة أع اؿ

أييها إهنا ال واد األ ظم مة أىةا اإلسةالم ,فمػا ػاة ا علاػ مػ أمػر دةػن م ف ػ
اغبق ,نم اا م مات ماتة تاهلاة ,س اء اا م
نسلطاهنم ,ف ـبااحمل الحق.

شػيء مػ ااشػرة ة أن

إمػام م

(ٔ) م مم مااةاس االغة ,باب (صبا).ٜٗٚ/ٔ ,
(ٕ) ٕ.ٕ٘-ٕٕ/
(ٖ) أ رت اارتم و سنن  ,تاب اا نت ,باب ازنـ اعبماعة ,رعم (ٕٕ٘٘) ,ن ىحح ارابال
ىحا نض احمل سن اارتم و برعم ( ,)ٕٔٙٚن أ رت اغبا م اؼبسػتيرؾ ,تػاب اا لػم,
رعم (ٗ.)ٖٜ
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نااثػػال إهنػػا جما ةةة أئم ةةة العام ةةا المجت ةةد  ,ت ل ػػم اهلل يمػػة عل ػػى اا ػػاؼب ,

نذاك أف اا امة عن ا تأ

دةن ا ,نإاا ا ت زع م اان ازؿ ,نهي تبا ؽبا.

نااثااػػن إف الجما ةةة ى ة الصةةقابة ا ة الخصةةو  ,فػػنهنم اا ػ ة أعػػام ا عمػػاد
ااػػية نأرسػ ا أنتػػاد  ,نهػػم ااػ ة ال جيتم ػ ف علػػى ضػػالاة أىػػال  ,نرتػ هػ ا اااػ ؿ ابػ
اا ػػز شػػري علػػى اا ااػػية ااطحانةػػة ,فاػػاؿ رضبػ اهلل " صباعػػة اؼبسػػلم نهػػم ااصػػحابة
نااتاب ف ؽبم بنيساف إ ة ـ ااية "(ٔ).
ناارابػػا إف اعبماعػػة هػػي جما ةةة أىةةا اإلسةةالم ,إذا أصب ػ ا علػػى أمػػر ف اتػػب علػػى

غريهم م أه اؼبل اتباع م ,نهم اا ة ضم انبا علا ااصػالة نااسػالـ أف ال جيم ػم
على ضالاة.
ناػب ػػامس إف اعبماع ػػة جما ةةة الم ةةامي إذا اجتمع ةةوا اة ة أمي ةةا ,ف ػػأمر علاػ ػ

ااصالة نااسالـ بلزنم نهنى ع فراؽ ارمة فاما اتتم ا علا م تايدي علا م.
ناعبماعػػة صباعتػػاف صباعػػة ااػػية نصباعػػة اربػػياف ,ن ػ من مػػا م ػأْ ُم ر ااتزام ػ  ,ن ػ
أب ػػياهنم,
دة ػػن م نصباع ػػة اؼبس ػػلم
من م ػػا مطلػ ػ ب ااتمس ػػك بػ ػ  ,صباع ػػة اؼبس ػػلم
فمماعة اؼبسلم (صباعة ااية ) ن ِاتػب ااتزام ػا ,نعػيـ اػبػرنج عمػا ػاف علاػ ااصػحابة
رض ػ اف اهلل علػػا م نعمػػا ػػاف علا ػ ااسػػلحمل ااصػػاحل نأئمػػة اإلسػػالـ م ػ ب ػػيهم ,ن ػ اك
(صباعػػة اربػػياف) بلػػزنـ إمػػاـ اؼبسػػلم نن أمػػرهم نعػػيـ شػ ّػق ااطاعػػة نااسػػما نااطاعػػة
اؼب رنؼ ,ه ا ناتب أةضا االتتماع علاػ ناالئػتالؼ علػى ذاػك (ٕ) ,ن ػ من مػا مسػتلزـ

(ٔ) ٔ .ٖٕٛ /
(ٕ) ىاحل آؿ ااشاخ شرح اا ااية ااطحانةة.ٖٗٗ/ٔ ,
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اآل ػػر ,آ ػ ػ بزمامػ ػ ااغاا ػػب ,فمػ ػ ف ػػارؽ اؼبس ػػلم نصب ػػاعت م
صباعة اربياف ,ن اك اا كس.

اا ػػية ف ػػارع م

املبحث الثاىي :خصائص اجلناعة.
إف اات رؼ على اعبماعة م الؿ اػبصائص نااسمات أصبا نأسلم ,نه
اػبصائص ت طي مرشرات ندالئ المماعة اإلسالماة اؼبنش دة ,نديك باالستناد
الت ارةحمل ااساباة ناآلةات ااارآةاة ا ا ت ا

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ )(ٔ),
ناأليادةن اانب ةة

ذاك ,أف ةستل م ااباين اػبصائص ااتاااة المماعة اإلسالماة

 ما اة على من ج نسنة النب ىلى اهلل علا نسلم. ما اة على ف م ساف األمة م الصقابة نااتاب -ما اة على ة ر نهي نبااف م

ؽبم بنيساف.

اما الد الابانيي .

 ما اتتما علا ال واد األ ظم م الم امي . ما اة على أميا اتتم ا علا .ن خيرج هب ا اا ىحمل م ااحمل سنة اانػ ىػلى اهلل علاػ نسػلم ببيعػة ابتػيع ا,
أن ب ػ ػػم سػ ػػاام النص ػ ػ ص اانب ةػ ػػة أن ػ ػػااحمل اصبػ ػػاع علمػ ػػاء اؼبسػ ػػلم نفػ ػػارؽ صبػ ػػاعت م
نسػ ادهم ارعظػػم ,أن ػػرج علػػى ن ارمػػر ,نهبػ ا اا ىػػحمل زبػػرج فػػرؽ شػ ال ت ػػي نال
ربصػى عػ صباعػة اؼبسػلم  ,نعػي تػػاء اغبػيةن (افرتعػ ااا ػ د علػى إيػي أن اثنتػ

(ٔ) اانساء

٘ٔٔ.
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فرعػػة نت ػػرتؽ أمػػي عل ػػى

نسػػب فرعػػة نافرتع ػ اانصػػار علػػى إيػػي أن اثنت ػ نسػػب
ثالث نسب فرعة)(ٔ).
ن ااياا اعباما علػى هػ اػبصػائص ل ػا يػيةن ي ة ػة بػ ااامػاف رضػي اهلل عنػ

عني مسلم أة عػاؿ ػاف اانػاس ةسػأا ف رسػ ؿ اهلل ىػلى اهلل علاػ نسػلم عػ اػبػري ن نػ
أسأا ع ااشر ـبافػة أف ةػير ين ,فالػ ةػا رسػ ؿ اهلل ,إةػا نػا تاهلاػة نشػر ,فماءةػا
اهلل هب ػ ا اػبػػري ,ف ػ ب ػػي ه ػ ا اػبػػري شػػر  .عػػاؿ ة ػػم .فال ػ ه ػ ب ػػي ذاػػك ااشػػر م ػ
ري  .عاؿ ة م ,نفا د ػ  .علػ نمػا د نػ  .عػاؿ عػ ـ ةسػتن ف بغػري سػني ,نة ػينف
بغػػري هػػيةي ,ت ػػرؼ مػػن م نتنكػػر .فالػ هػ ب ػػي ذاػػك اػبػػري مػ شػػر  .عػػاؿ ة ػػم دعػػاة
علػى أبػ اب ت ػنم مػ أتػاهبم إاا ػػا عػ ف فا ػا .فالػ ةػا رسػ ؿ اهلل ,ىػ م انػػا .عػػاؿ
ة م ,ع ـ م تليتنا نةتكلم ف بأاسنتنا .عل ةا رس ؿ اهلل ,فما تر إف أدر ػين ذاػك .
عػػاؿ تلػػزـ صباعػػة اؼبسػػلم نإمػػام م .فال ػ فػػنف جمل تك ػ ؽبػػم صباعػػة نال إمػػاـ  .عػػاؿ
فاعتزؿ تلػك اا ػرؽ ل ػا ناػ أف ت ػض علػى أىػ شػمرة يػ ةػير ك اؼبػ ت نأةػ علػى
ذاك(ٕ).
املبحث الثالث :أهنية اجلناعة.
إف اػبري اغباى باعبماعة ناالتتماع أ ثر نأتػ منػ بػاالة راد ,فاعبماعػة عػزة نرضبػة
نال ري اا رعة ناال تالؼ ,فاا رعة تاابة ال ه مستلزمة الض حمل ,هادمػة اباػاف ااػية

(ٔ) أ رت اغبا م اؼبستيرؾ ,رعم (ٔٗٗ) ,نعاؿ ييةن ىحا على شرط مسلم ن جمل خيرتا .
(ٕ) ىػػحا مسػػلم تػػاب اإلمػػارة ,بػػاب نتػ ب مالزمػػة صباعػػة اؼبسػػلم عنػػي ػ ر اا ػػنت ن ػ
ياؿ نربرا اػبرنج على ااطاعة نم ارعة اعبماعة ,رعم (.)ٔٛٗٚ
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ماياػػة ا ػػة االتتمػػاع ,نعػػي تكػػاثرت اانص ػ ص اايااػػة علػػى أ اػػة اعبماعػػة ب ػ نااياعاػػة
االتتماع نةب ااتحزب ناالفرتاؽ ,نمن ا
 -عػػاؿ ىػػلى اهلل علا ػ نسػػلم "ثػػالث ال ةغ ػ علػػا علػػب مسػػلم إ ػػالص اا م ػ هلل,

نمناىحة نالة ارم ر ,نازنـ صباعة اؼبسلم فنف دع هتم رباط م نراءهم"(ٔ).
 ن عػػاؿ ى ػػلى اهلل علا ػ نس ػػلم ةا ػ ؿ "م ػ ة ػػزع ةػػيا م ػ طاعػػة جمل تك ػ ا ػ يم ػػة ة ػ ـااااامة ,نم مات م ارؽ اعبماعة ,فنة دي ت م تة اعباهلاة"(ٕ).
 ن عػ ابػ عمػػر رضػػي اهلل عنػ عػػاؿ رأةػ رسػ ؿ اهلل ىػػلى اهلل علاػ نسػػلم نهػ عائػبك هك ا  -أة ةش شائا -م فارؽ صباعة اؼبسػلم شػ ا أ ػرج مػ عناػ رباػة
اإلسػػالـ ,ناؼبخػػاا بػػأا ةت م ةتنانا هنػػا ة ػ ـ ااااامػػة م ػ نراء ػ رهم ,نم ػ مػػات م ػ
غري إماـ صباعة مات ماتة تاهلاة" (ٖ).
 عػػاـ عمػػر بػ اػبطػػاب رضػػي اهلل عنػ باعباباػػة النػػاس طابػػا فاػػاؿ إف رسػ ؿ اهلل ىػػلياهلل علا ػ نس ػػلم ع ػػاـ فان ػػا ما ػػامي ف ػػاكم ,فا ػػاؿ ا رم ػ ا اى ػػحاي مث اا ػ ة ةلػ ػ هنم مث
ااػ ػ ة ةلػ ػ هنم ,مث ةظ ػػر ااكػ ػ ب ي ػػي إف اارتػ ػ ااحل ػػحمل نال ةُس ػػتحلحمل نةشػ ػ ي نال
ةستشػ ي ,أال فمػ سػ ّػر حبب يػػة اعبنػػة فلاػػزـ اعبماعػػة ,فػػاف ااشػػاطاف مػػا اا ػ ّ نهػ م ػ

(ٔ) رنا أضبي "٘ "ٖٔٛ /نااػيارمي "ٔ "ٚ٘ /نابػ يبػاف "اإليسػاف ٕ "ٖ٘ /مػ يػيةن زةػي بػ
ثاب  ,نإسناد ىحا .
(ٕ) ىحا اب يباف ما ي اشي اررةاؤنط املة .)ٖٜٗ / ٔٓ( -
(ٖ) اؼب مم ااكبري الط ال .)ٚٓ / ٔٔ( -
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االثنػ أب ػػي ,نال خيلػ ّف رت ػ بػػامرأة فػػنف ااشػػاطاف ثااث مػػا نم ػ سػ ّػرت يسػػنت نسػػاءت
سائت ف مرم (ٔ).
 عػاؿ رسػ ؿ اهلل ىػلى اهلل علاػ نسػلم "ال حيػ دـ امػرئ مسػلم ةشػ ي أف ال إاػ إال اهللنأل رس ؿ اهلل إال بنيي ثالث ااثاب اازال ,ناان س بػاان س ,نااتػارؾ ايةنػ اؼب ػارؽ
اعبماعة"(ٕ).
فاعبماعػة تب ػي عػ اا ػػرد نسػانس ااػن س نشػرنر ااشػػاطاف نأنااػاء  ,نرباػق المماعػػة
اا ػػزة نااا ػ ة ناؼبنػػا ,نهػػي أعػػرب الحػػق نأب ػػي ع ػ اازةػػا نااضػػالؿ ,نال ةضػػم اا ػػرد اا ػػاذ
علػػى ة س ػ ندةن ػ دنف صباعػػة اؼبسػػلم  ,نال تكتم ػ ش ػ ائر دةن ػ دنف صباعػػة ةُاػػام م ػػم
اعبم ػػة ناعبماع ػػات نش ػ ائر اهلل اغب ػػج ناا مػ ػرات ,نتا ػػاـ ف ػػا م نبا ػػن م س ػ ؽ اؼبنافس ػػة
الصاغبات ناؼبناىحة ع ااسائات اؼب لكات.
____

(ٔ) أ رت عبياارزاؽ مصن  ,باب ازنـ اعبماعة ,ييةن رعم (ٓٔ.)ٕٓٚ
(ٕ) ىحا اب يباف ما ي اشي اررةاؤنط املة )ٕ٘ٚ / ٔٓ( -
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الفصل الثاني :وزارة التعليم العايل
املبحث األول :اليشأة واألهداف.
أةش ػ ػػئ نزارة اات ل ػ ػػام اا ػ ػػا باؼبرس ػ ػ ػ ـ اؼبلك ػ ػػي رع ػ ػػم ٖٜٔٔ٘/٘/ٛ ٕٖٙ /ه ػ ػ ػ
(ٜ٘ٔٚـ) اتت ػ تن ا ػ سااس ػػة اؼبملكػػة اات ل ػػام اا ػػا  ,نعػػي يظ ػػي اات ل ػػام اعب ػػام ي
بػيعم سػخي سبثػ إةشػػاء تام ػات تيةػية ,ن لاػات علماػػة نتطباااػة ناعتمػادات ماااػػة
ض ػػخمة اؼبازاةا ػػات ,يا ػػن بل ػػا ع ػػيد اعبام ػػات اؼبملك ػػة طبس ػػة نعش ػ ػرة تام ػػة
يك ماة نتسا تام ات أهلاة نأرب ا نثالث لاة أهلاة ,ايتػ ت علػى زبصصػات علماػة
نتطباااػػة ـبتلػػحمل ا ػػاالت ,مػػا تبنػ نزارة اات لػػام اا ػػا ت ت ػػات ييةثػػة اابحػػن
اا لمي نااتخطاط اؼبستابلي(ٔ).

و ةةدف التعاةةيم العةةال ف ة المماكةةة العابيةةة ال ةةعود ة -كمةةا جةةا ف ة سياسةةة
التعايم ف المماكة -لألىداف التالية:
 تنماػػة عااػػية اا ػ الء الّ ػ نمتاب ػػة ااسػػري تزنةػػي ااطااػػب بااثاافػػة اإلسػػالماة ااػػيتش ر دبسرنااات أماـ االّ ع أمة اإلسالـ اتك ف إمكاةاات اا لماة ناا ملاة ةاف ة مثمرة.
يمػة
 إعياد م اطن أ اء مرهل علماا نفكرةًّػا تػأهاال عاااػا ,رداء ناتػب مبالدهم ,ناان ض بأمت م ,ض ء اا ااية ااسلامة ,نمبادئ اإلسالـ ااسيةية.
 -إتاية اا رىة أماـ اانابغ اليراسات اا لاا

ااتخصصات اا لماة اؼبختل ة.

(ٔ) http://www.mohe.gov.sa/ar/about/Pages/default.aspx

ٔٔص.
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 اااااـ بينر إجيػاي ماػياف اابحػن اا لمػي ااػ و ةسػ م ؾبػاؿ ااتاػيـ اا ػاؼبي,اآلداب ناا ل ػ ـ ,ناؼبخرتعػػات نإجيػػاد اغبل ػ ؿ ااسػػلامة اؼبالئمػػة ؼبتطلبػػات اغباػػاة اؼبتط ػ رة
ناذباهاهتا ااتاناة (ااتكن ا تاة).
 اان ض حبر ة ااتأااحمل ناإلةتػاج اا لمػي دبػا ةطػ ع اا لػ ـ ػبيمػة اا كػرة اإلسػالماة,نديكػ ااػػبالد مػ دنرهػػا ااااػػادو ابنػػاء اغبضػػارة اإلةسػػاةاة علػػى مبادئ ػػا ارىػػالة ااػػي تاػ د
اابشرةة إ اا ناارشاد ,نذبنب ا االكبرافات اؼبادةة ناإلغبادةة.
 ترصبػػة اا ل ػ ـ نفن ػ ف اؼب رفػػة ااناف ػػة إ اغػػة ااا ػراف ,نتنماػػة ثػػرنة االغػػة اا رباػػة م ػ "متنػ ػػانؿ أ ػ ػ عػ ػػيد م ػ ػ

اؼبصػ ػػطلحات " ,دبػ ػػا ةسػ ػػي ياتػ ػػة اات رةػ ػػب ,نجي ػ ػ اؼب رفػ ػػة
اؼب اطن .
 ااااػػاـ باػبػػيمات ااتيرةباػػة ناايراسػػات "ااتميةيةػػة " ااػػي تناػ إ اػبػػرجي ااػ ةهم

ؾباؿ اا م ما ةنبغي أف ةطل ا علا فبا تي ب ي زبرت م(ٔ).

املبحث الثاىي :جماالت وزارة التعليه العالي.
ت نزارة اات لام اا ا بتحااق ااتنماة اا لماة م

الؿ عية ؾباالت ,من ا

 .1التعايم الجامع .
نه ا اؿ ارساس الت لام اا ا  ,نه دنر مكم اينر اات لام اا اـ ,نتضم نزارة
اات لام اا ا (ٕ٘) تام ة يك ماة ,ن(ٓٔ) تام ة أهلاة ,ما أهنا ت رتؼ باايراسة
ب ض اعبام ات دنؿ اا اجمل(ٕ) ,نةضم اات لام اعبام ي أ ثر م (ٔ)ٔ6ٔٙ٘6ٜٓ
اؼبملكة اا رباة ااس دةة ,ص ٖٕ.

(ٔ) نزارة اات لام اا ا (ٖٜٔٛهػ) سااسة اات لام
(ٕ) http://ru.mohe.gov.sa/Must_Read.aspx?url=%2fdefault.aspx
ٕٖٔٔٗ٘/ٔٔ/هػٜ ,ـ.
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طااب نطاابة ـبتلحمل أكباء اؼبملكة اا رباة ااس دةة(ٔ).
ن ع ػػي نا ب ػػة نزارة اات ل ػػام اا ػػا ااتطػ ػ ر ااتا ػػين ناات ل ػػام االاك ػػرتنل فاامػ ػ بنةش ػػاء
تام ة االاكرتنةاة دبسمى (اعبام ة ااس دةة اإلاكرتنةاة) ,نهي مرسسة ت لاماػة يك ماػة
تاػيـ اات لػام اا ػا نااػػت لم مػي اغباػاة ,مكملػة ؼبنظ مػػة اؼبرسسػات اات لاماػة ربػ مظلػػة
ؾبلس اات لػام اا ػا  ,تضػم لاػة اا لػ ـ اإلدارةػة ناؼباااػة ,ن لاػة اغب سػبة ناؼب ل ماتاػة ,ن لاػة
اا ل ػ ـ ااصػػحاة ,نسب ػن اعبام ػػة ش ػ ادات اابكػػاا رة س ناايراسػػات اا لاػػا ,إضػػافة اتاػػيا
دنرات اات لم اؼبستمر ناات لم مي اغبااة(ٕ).
مػػا عامػ ااػ زارة بنةشػػاء عنػػاة ت ػ بػػاات لام اعبػػام ي دبسػػمى (عنػػاة عػػا )(ٖ) مت ػ فرة
على ميار ااساعة ,تنشر فا ا االااءات ناحملاضرات ناؼبرسبرات ناانينات.
 .2المنح الدراسية.

برة ػ ػػامج اؼب ػ ػػن هػ ػ ػ برة ػ ػػامج ػ ػػاص ب ػ ػػااطالب نااطااب ػ ػػات اؼبس ػ ػػمل

اعبام ػ ػػات

نااكلاػػات ارهلاػػة ,ن يػػاؿ م افاػػة اا ػ زارة علػػى طلػػب اؼبنحػػة فػػاف اا ػ زارة تتك ػ اا ػ زارة
بيفا اارس ـ اايراساة يسب زبصص م تمي سن ةا نفق ااشرنط نااض ابط ,نتسػتمر

(ٔ) http://www.mohe.gov.sa/AR/MINISTRY/DEPUTY-MINISTRY-FOR-
PLANNING-AND-INFORMATIONAFFAIRS/HESC/UNIVERSITIESSTATISTICS/Pages/default.aspx

(ٕ)
(ٖ)

ٖٗٔٔٗ٘/ٔٔ/هػٗ ,ـ.
https://www.seu.edu.sa/sites/ar/AboutSEU/Pages/HistoryTimeline.aspx

ٖٗٔٔٗ٘/ٔٔ/هػٔٓ ,ـ.
http://www.mohe.gov.sa/ar/Pages/AaliChannel.aspx
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اؼبنحة الطااب

ياؿ اغبص ؿ على اؼب يؿ اؼبطل ب الي ؿ

 .3االبتعاث الخارج .
ة

اؼبنحة(ٔ).

االبت اث اػبارتي باالست ادة م اػب ات اؼب رفاة

ـبتلحمل اؼبر اي اايراساة

نااتخصصات ااي ربتات ا اؼبملكة ما اعبام ات اا اؼباة اارائية ,نتشم أغلب ااينؿ
اؼبتايمة ,مث اا الةات اؼبتحية ارمرةكاة نبرةطاةاا ن نيا ناسرتاااا.
نة االبت اث اػبارتي بتحااق ارهياؼ ااتاااة
أىةةداف ينمو ةةة تزنةػػي س ػ ؽ اا م ػ احمللػػي بايتاات ػ م ػ ااك ػ ادر ااس ػ دةة اؼبرهلػػة

اؼبتخصصة.

أىداف يعايمية ااتمك م اا ل ـ اغبيةثة

اؼبرسسات اات لاماة اؼبتمازة عاؼباًّا.

أىةةداف مجتمعيةةة إتايػػة اا رىػػة المػػرهل م ػ أبنػػاء اا ػ ط الحص ػ ؿ علػػى ت لػػام

متماز.

أىةةداف ف افيةةة ت زةػػز اات اى ػ ااثاػػا مػػا اغبضػػارات اؼبختل ػػة ,ناات رةػػحمل بثاافتن ػػا

نعامنا(ٕ).

 .4البقث العام .
ن ؾبػػاؿ اابحػػن اا لمػػي ت ػ اا ػ زارة م ػ ػػالؿ اإلش ػراؼ نااتنسػػاق مػػا اعبام ػػات
اهتمامػ ػػا ب ػ ػريا باابحػ ػػن اا لمػ ػػي ,اا ػ ػ و ة ت ػ ػ رافػ ػػيا م مػ ػػا م ػ ػ رنافػ ػػي ااتاػ ػػيـ اا لمػ ػػي

(ٔ)
(ٕ) http://www.mohe.gov.sa/ar/studyaboard/King-Abdulla-
https://grants.mohe.gov.sa/default.aspx

ٕٖٓٔٗ٘/ٔٔ/هػٔٔ ,ـ.

hstages/Pages/default.aspx

ٕٕٖٔٗ٘/ٔٔ/هػٛ ,ـ.

_______
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ناغبضػػارو نتػػزء م ػ ن ػػائحمل نم مػػات اعبام ػػات ,إذ ةػػتم دعػػم م اهػػي نمرا ػػز اابح ػ ث
اؼبخصصػػة ,نعاػػي اانػػينات ناؼب ػرسبرات اا لماػػة بتل ػػك اعبام ػػات ,فب ػػا أت ػػاح رعضػػاء هائ ػػة
ااتػػيرةس اعبام ػػات ااس ػ دةة فرىػػة اانشػػاط اا لمػػي اؼبتخصػػص ,ناالطػػالع علػػى م ػػا
ةس ػػتمي ؾب ػػاالت ا تصاى ػ ػ م(ٔ) ,نتش ػػرؼ اا ػ ػ زارة عل ػػى اا ية ػػي م ػ ػ م اه ػػي نمرا ػػز
اابح ث اؼبخصصة ,من ا
 م ػ ػ ػػي اؼبلػ ػ ػػك عبػ ػ ػػي اهلل البح ػ ػ ػ ث ناايراس ػ ػ ػػات االستشػ ػ ػػارةة ,نم ػ ػ ػػي اابح ػ ػ ػ ثناايراسات اا رباة.
 رسػػي ارمػػري ةػػاةحمل ايراسػػات اا يػػية اا طناػػة ( تام ػػة اإلمػػاـ ؿبمػػي ب ػ س ػ داإلسالماة ).
 مر ز اؼبلك عبي اهلل اا اؼبي األحباث ااطباة(ٕ).املبحث الثالث :اجلامعة اإلسالمية باملديية امليورة.
أةشػػئ اعبام ػػة اإلسػػالماة بتػػارةخ ٕٖ٘ٔٛٔ/ٖ/هػػ ,نهػػي مرسسػػة ت لاماػػة س ػ دةة
عاؼباػػة اارسػػااة ,ت ػ بػػاات لام ناابحػػن اا لمػػي ن يمػػة ا تمػػا اا ل ػ ـ ااشػػرعاة ناا رباػػة
نس ػػائر اا لػ ػ ـ ,دب ػػاةري نتانا ػػات عاؼبا ػػة نـبرت ػػات عااا ػػة اعبػ ػ دة ,نتسػ ػ م ةش ػػر رس ػػااة
اإلسالـ اػبااية م ميةنة رس ؿ اهلل ىلى اهلل علا نسػلم ,ػبيمػة ا تمػا احمللػي ناا ػاؼبي,
هتيؼ اتحااق ارهياؼ ااتاااة
(ٔ)http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-
Universities/Pages/default.aspx

ٕٕٖٔٗ/ٔٔ/هػٛ ,ـ.

(ٕ) http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Research-and-
Studies/Pages/default.aspx

ٕٖ٘ٔٗ٘/ٔٔ/هػٔٓ ,ص.
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ٔ .تبلاا رسااة اإلسػالـ اػبااػية إ اا ػاجمل عػ طرةػق ااػيع ة ناات لػام اعبػام ي ناايراسػات
اا لاا.
ٕ .غػ ػػرس ااػػرنح اإلسالماػ ػ ػػة نتنمات ػػا نت ما ػ ػ ػػق ااتػػية اا مػ ػ ػ ػ ف ػػي ياػػاة اا ػػرد نا تمػػا,
اؼببين على إ الص اا بادة هلل نذبرةي اؼبتاب ة ارس ؿ اهلل .
ٖ .إعػػياد اابح ػ ث اا لماػػة نترصبت ػػا نةش ػػرها نتشػػما ا ف ػػي ؾبػػاالت اا ل ػ ـ اإلس ػػالماة
ناا رباػ ػػة خباىػ ػػة ,نسػ ػػائر اا ل ػ ػ ـ نفػ ػػرنع اؼب رفػ ػػة اإلةسػ ػػاةاة ااػ ػػي حيتػ ػػاج إاا ػ ػػا ا تمػ ػػا
اإلسالمي ب ّامة.
ٗ .تثااحمل م ةلتحق هبا م طالب اا لم م اؼبسلم م شػ اركبػاء ,نتكػ ة علمػاء
متخصصػ ػ فػ ػػي اا لػ ػ ـ اإلس ػػالماة ناا ربا ػػة نفا ػػاء فػ ػػي اا ػػية مت ػػزندة مػ ػ اا لػ ػ ـ
ناؼب ػػارؼ دبػػا ةػػرهل م الػػيع ة إ اإلسػػالـ ,نيػ مػػا ة ػػرض المسػػلم مػ مشػػكالت
فػي شرنف دةن م ندةااهم على هي ااكتاب نااسنة نعم ااسلحمل ااصاحل.
٘ .ذبماا اارتاث اإلسالمي ناا ناةة حب ظ نربااا نةشر .
 .ٙإعام ػػة اا ػػرنابط اا لما ػػة نااثاافا ػػة باعبام ػػات ناؽبائ ػػات ناؼبرسس ػػات اا لما ػػة ف ػػي اا ػػاجمل
نت ثاا ا ػبيمة اإلسالـ نربااق أهياف (ٔ).
نتشم اعبام ة على اؼبراي اايراساة ااتاااة
ٔ .مريلة ااي ت را نمية اايراسة فا ا ال تا ع سنت نال تتمانز أربا سن ات.
ٕ .مريلة اؼباتستري نمية اايراسة فا ا أربا سن ات.
ٖ .مريلة اابكاا رة س نمية اايراسة فا ا أربا سن ات.
ٗ .اؼبريلة ااثاة ةة ناؼبت سطة نمية اايراسة من ما ثالث سن ات.
(ٔ)

http://www.iu.edu.sa/AboutIU/Pages/default.aspx
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٘ .م ي ت لام االغة اا رباة اغري ااناطا هبا نمية اايراسة فا ا ال تتمانز سنت .
____

_______
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الفصل الثالث :دور اجلامعة اإلسالمية يف احملافظة على اجلماعة
املبحث األول :الدور التعليني.
ة ي دنر اعبام ة اات لامي دنرا أساسػاا نر اػزة مػ ر ائزهػا اؼب مػة ,نةشػم هػ ا ااػينر
ػ ػ م ػ ػػا ةت ل ػ ػػق باعباة ػ ػػب اات لام ػ ػػي نااتيرةس ػ ػػي ااا ػ ػػائم عل ػ ػػى ربص ػ ػػا اؼب رف ػ ػػة نتط ةره ػ ػػا
ناالس ػػت ادة من ػػا بن ػػاء ااا ػػيرات ناااناع ػػات نتص ػػحا اؼب ػػاهام ناؼب اع ػػحمل ,نةاػ ػ ـ هػ ػ ا
ااينر على ثالثة أر اف أساساة ,هي
الاك األول :اإلدارة الجامعية:

تت لػ ػػق بػ ػػاإلدارة اعبام ػ ػػة م ػ ػػاـ ااتخطػ ػػاط نااتط ػ ػ ةر ناإلش ػ ػراؼ ناؼبتاب ػ ػػة ,ندنرهػ ػػا

احملافظػػة علػػى ةشػػر ثاافػػة اات ػػاةمب ب ػ طالهبػػا دبػػا حياػػق اعبماعػػة اا امػػة نةنب ػ اال ػػتالؼ
ناالف ػرتاؽ دنر رةػػادو نأساسػػي ,نعػػي يظا ػ اعبام ػػة نال زاا ػ بثلػػة م ػ اا لمػػاء اا ػ ة
كبسػػب م نال ةز ػػي علػػى اهلل أيػػيا أهنػػم سػ ا نيػػية ااكلمػػة نةبػ اا رعػػة ,نةػ ر ااتػػأرةخ
مػػن م ااشػػاخ اا المػػة ؿبمػػي ب ػ اب ػراهام نؾبػػيد اا صػػر االمػػاـ عبػػياا زةز ب ػ بػػاز إ اا ػػاجمل
اؼبتبحر اا و صبا اا لم برنح اا صر(ٔ) ارستاذ ااي ت ر عبياارضب ااسني(ٕ).
ن ػاف الشػػاخ ؿبمػي بػ إبػراهام رضبػ اهلل ت ػا سػػبق اإلشػراؼ علػػى تأسػاس اعبام ػػة
ن ػ ػػاف اا ػ ػرئاس اا ػ ػػاـ ؽبػ ػػا ,ن ػ ػػاف ت ػ ػ اهتمام ػ ػ رضب ػ ػ اهلل ت ػ ػػا ةشػ ػػر ااػ ػػيع ة اإلسػ ػػالماة
(ٔ) االستاذ ااي ت ر عبياارضب ااسني حيم ش اديت ااشرة ة ن اغباسب اآل
http://www.iu.edu.sa/AboutIU/Heads/Pages/Heads-06.aspx

ٖٔٔٗ٘/ٕٔ/هػٔٔ ,ـ.
(ٕ)

http://www.iu.edu.sa/AboutIU/Heads/Pages/default.aspx
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ااصػ ػػحاحة نةػ ػػياء اؼبسػ ػػلم إ اارت ػ ػ ع إ دةػ ػػن م ااصػ ػػحا أسػ ػػاس االتتمػ ػػاع نربااػ ػػق
اعبماع ػ ػػة ,م ػ ػػا ػ ػػاف ؼب اااػ ػ ػ رضب ػ ػ ػ اهلل ت ػ ػػا رئ ػ ػػاس ا ل ػ ػػس ااتأساس ػ ػػي ارابط ػ ػػة اا ػ ػػاجمل
اإلس ػػالمي(ٔ) ,تل ػػك اؼبنظم ػػة اإلس ػػالماة اا اؼبا ػػة اعبام ػػة اا ػػي هت ػػيؼ إ تنما ػػة اات ػػارؼ
ناات ػػانف ب ػ ااش ػ ب اإلسػػالماة ,ناا م ػ علػػى إةاػػاظ اا ػ عي اؼبشػػرتؾ باضػػاةا اؼبسػػلم
نتطل اهتم إ ربااق اا يؿ نااسالـ ناالستارار(ٕ).
نال خي ى على ذو اب نإةصػاؼ مػا يظػي بػ ؾبػيد اا صػر اإلمػاـ عبػياا زةز مػ
بػػاز رضب ػ اهلل ت ػػا م ػ صبػػا ااال ػ ب علػػى ؿببت ػ ناإلع ػرار بس ػ ة علم ػ  ,ن ػػاف ا ػ ارةػػادو

ااباض ػػاء صب ػػا ااكلم ػػة نرباا ػػق اعبماع ػػة ,ش ػػاهية ب ػ اك ل ػ درنس ػ ن تب ػ (ٖ) ناااءات ػ
نت تا ات اانبالة ماادة صبا ااكلمة نةب اا رعة.
نعلى ه ا اؼبن اؿ سار اا لمػاء ارعػالـ رضب ػم اهلل صبا ػا مسػرية عملاػة علػى مػن ج

سػػل ي رشػػاي ةنظم ػ علػػم أىػػا بااكتػػاب نااسػػنة ,نيس ػ ت تا ػ م ػ ااااػػادات اا لاػػا
اايناػػة ي ظ ػػا اهلل ,مسػػرية تر ػػي علػػى هػػيؼ أظبػػى نغاةػػة علاػػا إال نهػػي ربااػػق اعبماعػػة
نةب اا رعة م الؿ ه ا ااصرح اا ظام ه ا اابلي اؼب طاء.
نعػػي اة ػ ؼبػػيةر اعبام ػػة اغبػػا ارسػػتاذ ااػػي ت ر عبػػياارضب ااسػػني ي ظ ػ اهلل نمػػا
زاا ػ لمات ػ ي ػ ؿ صبػػا ااكلمػػة نةب ػ اا رعػػة نتأ اػػي علػػى "أة ػ ال إسػػالـ إال جبماعػػة نال
صباعة إال بنمامػة نال إمامػة إال بااسػما نااطاعػة ااػي هػي مػ ماتضػاات ي ػ هػ ا ااػية
(ٔ)

http://www.iu.edu.sa/AboutIU/Heads/Pages/Heads-01.aspx

ٖٗٔٗ٘/ٕٔ/هػٔٔ ,ـ.
(ٕ) رابطة اا اجمل اإلسالمي ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٗ /http://www.themwl.org/webهػٔٔ ,ـ.
(ٖ) م عا ااشاخ اب باز ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٖ /http://www.binbaz.org.saهػٔٓ ,ص.
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اا ظ ػػام رةػ ػ إمن ػػا ةكػ ػ ف اإلس ػػالـ إذا ُظب ػػا نأطا ػػا اإلم ػػاـ أم ػػا إذا اةػ ػ ارم ػ ػ ر ف ض ػػى
نزبرت ارتااؿ على اآلراء ناات ت ات ف اك ميعاة ال ػنت ناااالعػ نااشػرنر ,ناؼبملكػة
يافظ على نييهتا ن ُغبمت ا هب ا اؼبن ج ,نال تسانـ على ه ا ااية أبيا"(ٔ).

ن اة ؼبيةر اعبام ة مشار ات اات لاق على لمة ادـ اغبرم األمت اا رباة
ناإلسالماة(ٕ) ,نااي نت ا ي ظ اهلل األمت اا رباة ناإلسالماة نا تما ااين  ,ن اف
من ا "ااي تضمن ه ااكلمة اانرية يرص ادـ اغبرم ااشرة –أةي اهلل -على
ااف ارمت اا رباة ناإلسالماة م ه اريياث اؼبرؼبة ,نااي أ رت اإلسالـ
ي
ن أة دة تطرؼ ن راهاة نإرهاب ,مستحثا عادة نعلماء ارمة اإلسالماة أف ةب ا ا غاةة
ت يهم اا ع ؼ أماـ م ةس ى اتش ة ى رة اإلسالـ ناؼبسلم (ٖ).
ن ػػاف ؼب ػػا م ػػيةر اعبام ػػة اإلس ػػالماة أةض ػػا مش ػػار ات ة ػػرية ث ػػري مػ ػ اؼبػ ػرسبرات
ناانػػينات تػػنم عػ رغبػػة ىػػادعة نةاػػة تازمػػة صبػػا ااكلمػػة علػػى نالة ارمػػر نةبػ أسػػباب
اال تالؼ نااشااؽ ,فاي شارؾ ةينة (اااضاء اؼبملكة اا رباة ااس دةة بػ ااتػأرةخ
نااتطػ ػ ةر) ,نت ػػاء فا ػػا "إف اااض ػػاء اؼبملكػ ػة اا ربا ػػة ااسػ ػ دةة عػ ػ و نرش ػػاي نس ػػيةي
نم فػػق رةػ عػػائم علػػى تػػاب اهلل نسػػنة ةباػ ىػػلى اهلل علاػ نسػػلم ,ناػ ا فػػنف هػ اايناػػة
مازااػ مػػا اةػ ع ةػػة راسػػخة ثابتػػة برس ػ خ ه ػ ا ااػػية نثبات ػ رهنػػا آاػ علػػى ة س ػ ا
احملافظػػة علػػى دة ػ اهلل ,نأنؿ ظبػػات ه ػ اايناػػة ن صائص ػ ا ربكػػام ااش ػرة ة اإلسػػالماة

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1587111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1587111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1427111.aspx

_______

228

ٖٖٔٗ٘/ٕٔ/هػٔٔ ,ص.
ٖٖٔٗ٘/ٕٔ/هػٔٔ ,ص.
ٖ٘ٔٗ٘/ٕٔ/هػٛ ,ـ.

_______

دور وزارة التعليم العالي في املحافظة على الجماعة

هػ ا اعباةػػب مػا مػػا أ ػ ت بػ مػ سػػب
ناػ اك ت ػ اهلل هػ اايناػػة أمن ذتػا ُحيتػ
ااتنماة نااتط ر فمم ب ارىااة ناؼب اىرة"(ٔ).
الاك الثان  :ضو ىيئة التدر س:
م ة مػ نةشػغ ن ا ػة مػيرس ,أسػتاذ مسػاعي ,أسػتاذ
عض هائة ااتيرةس ه
مش ػػارؾ ,أن أس ػػتاذ إي ػػي اعبام ػػات اؼب ػػرتؼ هب ػػا أن م ػػا ة ػػادؿ ه ػ ػ اؼبس ػػماات
اعبام ػػات ااػػي تسػػت م مسػػماات مغػػاةرة(ٕ) ,نال ةاتصػػر دنر عض ػ هائػػة ااتػػيرةس علػػى
ت ػػرغ اؼب ل مػػات نربرةػػر اانا ػ الت ,ب ػ ةتسػػا كب ػ ت تا ػ ارفكػػار نبنػػاء اااػػام نااس ػ ي
اارتباة على يب اعبماعة نةب اا رعة.
نع ػػي ػػاف رعض ػػاء اات ػػيرةس باعبام ػػة اإلس ػػالماة دنره ػػم االجي ػػاي احملافظ ػػة عل ػػى
اعبماع ػػة نرباا ػػق اا ي ػػية اايةنا ػػة ,ن اةػ ػ هػ ػ اؼبش ػػار ات ت ػػتم عاع ػػات اات ػػيرةس أن

احملاض ػ ػرات ناؼب ػ ػرسبرات ناان ػ ػػينات(ٖ) ,م ػ ػػا أف ؽب ػ ػػم نفا ػ ػػم اهلل دنره ػ ػػم االجي ػ ػػاي

عب ػ ػػاف

(ٔ)  ,http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1465111.aspxما ؼب ااا مشػار ات ااػاءات
رس ػ ػػي اا س ػ ػػطاة ( ,)http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1528111.aspxن لم ػ ػػات
دبناس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبات نطنا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (,)http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1441111.aspx
ٖ٘ٔٗ٘/ٕٔ/هػٜ ,ـ.
(ٕ) تام ة اؼبلك عبياا زةز أةظمة ن ا ائ تام ة اؼبلك عبياا زةز ,طب ة ٘ٓٗٔ ,ص ٖ٘ٔ.
(ٖ) ؿباضرة ع فا اا نت الي ت ر سلاماف ااريالي
http://www.iu.edu.sa/Media/Pages/default.aspx

ؿباضرة ع اؼبن ج اا سطي الي ت ر غازو اؼبطريو

,http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1269111.aspx
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اؼبناىػػحة الشػػباب ناؼبغػػرر هبػػم ااتػػابا اػ زارة اايا لاػػة(ٔ) ,نؽبػػم ت ػ دهم ػػارج اعبام ػػة
ااكلمات ناػبطب(ٕ) ,نؽبم ت انهنم اابناء ما مرسسات ا تما احمللي ناػبارتي.
نتتم ت دهم أةضا ي ظ م اهلل كب ربرةر اؼبسائ نةشر اابح ث نرئاسة ااكراسػي

اابحثاػػة اؼبتخصصػػة(ٖ) ,نبنػػاء اؼب اعػػا اا لماػػة ناارتب ةػػة ناات اىػ االاكػػرتنل ااػ و ة تػ اغػػة
ش ػػباب اا ص ػػر(ٗ) ,ػ ػ هػ ػ اعب ػ ػ د ت ػػتم م ػػا ت ػ ػ دهم ااتيرةس ػػاة ناات لاما ػػة ,ت ػػي
مت اى ال ةك نال دي  ,فل م منا تزة ااشكر ناايعاء.

(ٔ) ااشاخ ااي ت ر مس ي ب مساعي اغبساين عض عبنة اؼبناىحة.
(ٕ) ااشاخ عبي اارزاؽ ب عبياحملس اابير ي ظ اهلل طاب مسمي ااابلت  ,ن ا م عا بػ اا يةػي
م ػ ؿباض ػرات ن طب ػ ن اىػػيارات اؼبتماػػزة بااتأىػػا اا لمػػي اا ااػػية ن ارى ػ ؿ http://al-
. /badr.net
(ٖ) ااشاخ ارستاذ ااي ت ر سلاماف ااريالي أستاذ رسي ظبايػة ااشػاخ ؿبمػي بػ إبػراهام آؿ ااشػاخ
ال ت ن ض ابط ا (.) http://www.binibraheemchair.com/index.php
نااشاخ ااي ت ر ؿبم د با را ؿبمي باعبػياهلل أسػتاذ رسػي اإلمػاـ ؿبمػي بػ عبػياا هاب ال سػطاة
ندراساهتا (.) /http://wasatiahchair.com
(ٗ) اك ػ عض ػ هائػػة تػػيرةس م عػػا االاكػػرتنل اػباىػػة يمػػة مايمت ػ م ػ عمػػادة تاناػػة اؼب ل مػػات
(ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٕٔ )http://www.iu.edu.sa/deanships/IT/Pages/default.aspxهػٜ ,ـ.
نهنااػ ػػك ب ػ ػػض اؼب اع ػ ػػا ااشخص ػ ػػاة مث ػ ػ م عػ ػػا ااش ػ ػػاخ اا ػ ػػي ت ر عبياحملس ػ ػ ااب ػ ػػير http://al-
. /badr.net
نالي ت ر سلاماف ااريالي ب ض احملاضرات اؼبرف عة على م عا سب ااسالـ
ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٕٔ .http://www.subulsalam.com/catplay.php?catsmktba=186هػٔٓ ,ـ.
نالػ ػػي ت ر مس ػ ػ ي ب ػ ػ مسػ ػػاعي اغبسػ ػػاين أةضػ ػػا ب ػ ػػض احملاض ػ ػرات علػ ػػى م عػ ػػا م ػ ػرياث ارةبا ػ ػػاء
ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٕٔ http://ar.miraath.net/book/1212هػٔٔ ,ـ.
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الاك الثالث :المناىج والم ارات.

ة ػػرؼ اؼبػػن ج ب ػػية ت رة ػػات أنس ػ ا ذاػػك اات رةػػحمل اا ػ و ة ػػي اؼبػػن ج بأة ػ ؾبم ػ ع
اػب ػ ات اارتب ةػػة ااػػي هتائ ػػا اعبام ػػة التالما ػ دا ل ػػا أن ارت ػػا باصػػي مسػػاعيهتم علػػى
اانمػ ااشػػام صباػػا اعب اةػػب اا الاػػة نااثاافاػػة ناايةناػػة ناالتتماعاػػة ناعبسػػماة  ...منػ ا
ةردو إ ت ية سل م ,نة م على ربااق ارهياؼ اارتب ةة اؼبنش دة(ٔ).
نبػػاارت ع ؼباػػرر اا ااػػية اىػػة لاػػات اعبام ػػة قبػػي أهنػػا تر ػػز علػػى االتتمػػاع نأف
أى االتتماع ااتمسك بااكتاب نااسنة ناعبماعة ,نأىػ االفػرتاؽ االبتػياع ناػبػرنج عػ
اعبماعػػة ,نأف اا ػػرؽ ل ػػا اانػػار إال اا رعػػة ااناتاػػة نهػػي اعبماعػػة(ٕ) ,نأف سػػبا اانمػػاة
م اات رؽ ناال تالؼ ةك ف باتباع ااكتاب نااسنة نف م ااسلحمل ااصاحل(ٖ).
مػا أ ػيت اؼباػررات اايراسػػاة علػى مػن ج اا سػػطاة اا ااػية اإلسػالماة ,نيػ رت

مػ ػ ااغلػ ػ ناات ػ ػرةط(ٗ) ,م ػػا أ ػػيت ما ػػررات اات يا ػػي عل ػػى إثب ػػات اا اا ػػية ااس ػػل اة
اارب باة نارا هاة نارظباء نااص ات ,نااتنبا على اا رؽ اؼب اىرة.

(ٔ) يلمي أضبي اا ا أسس بناء اؼبناهج نتنظام ا ,دار اا ل ـ التحااق نااطباعة ناانشػر ناات زةػا,
 - ٕٓٓٚص .ٜٔ
(ٕ) اعبام ػ ػػة اإلسػ ػػالماة لاػ ػػة ااػ ػػيع ة ن أى ػ ػ ؿ ااػ ػػية  ,ت ىػ ػػاحمل ماػ ػػررات اا ااػ ػػية بكلاػ ػػة ااػ ػػيع ة
(اا رؽٔ).
(ٖ) اعبام ػ ػػة اإلسػ ػػالماة لاػ ػػة ااػ ػػيع ة ن أى ػ ػ ؿ ااػ ػػية  ,ت ىػ ػػاحمل ماػ ػػررات اا ااػ ػػية بكلاػ ػػة ااػ ػػيع ة
(اا رؽٕ).
(ٗ) اعبام ػ ػػة اإلسػ ػػالماة لاػ ػػة ااػ ػػيع ة ن أى ػ ػ ؿ ااػ ػػية  ,ت ىػ ػػاحمل ماػ ػػررات اا ااػ ػػية بكلاػ ػػة ااػ ػػيع ة
(اات يايٕ).
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نباارت ع ات ىاحمل اؼباررات اعبام اة قبي يرى ا على اارت ع المراتا ااسلامة
اكتب أئمة اايع ة ااشاخ ؿبمي ب عبياا هاب(ٔ) ,ن تب اا المة عبي اا زةز ب باز
ن تب ااشاخ ؿبمي ب عثام (ٕ) ,ن تب اإلماـ اب تاما (ٖ) نتلما اب اااام(ٗ) ,نااي
تيم

تب ااتحااق اا لمي اااائم على ااكتاب نااسنة.

الاك الاابع :أساليب وطاق التدر س.
املبحث الثاىي :الدور العلني.
تضطلا اعبام ة اإلسػالماة بػينر آ ػر ال ةاػ عػ أ اػة عػ ااػينر اات لامػي ,نةتمثػ
ه ػ ا اا ػػينر بنػػاء اا ل ػػم ناؼب رف ػػة م ػ ػػالؿ اؼب ػرسبرات ناانػػينات ناحملاض ػرات ,باإلض ػػافة
المساباات ااثاافاة ندعػم اابحػ ث اا لماػة نإةشػاء ااكراسػي اابحثاػة ,نااػي مػ شػأهنا أف
تسػػاهم ربااػػق االتتمػػاع نةبػ اال ػػتالؼ ناالف ػرتاؽ تأسػػاس علمػػي رىػ نمرات ػػة
فكرةة مستنرية بن ر اا يي تابا نسنة.
المؤيماات:
نعػ ػػي أعام ػ ػ اعبام ػ ػػة اا يةػ ػػي م ػ ػ المة ةةؤيماات والنة ةةدوات ااػ ػػي م ػ ػ شػ ػػأهنا ربااػ ػػق
االتتمػػاع نةب ػ اات ػػرؽ نااشػػااؽ ,نع ػػي سبا ػػزت ه ػ اؼب ػرسبرات باحمل ػػانر ااش ػػاملة نارةش ػػطة
(ٔ) مث تاب اات ياي ن ة اعض اإلسالـ.
(ٕ) م عا ااشاخ اب باز (,) /http://www.binbaz.org.sa
ن م عا ااشاخ اب عثام (.) /http://www.ibnothaimeen.com
(ٖ) مثػ ؾبمػ ع اا تػان  ,ن اعبػ اب ااصػحا ؼبػ بػيؿ دةػ اؼبسػا  ,ن ااسااسػة ااشػرعاة
ااراعي ناارعاة.
(ٗ) مث تاب هياةة اغباار أت بة ااا د ن اانصار .
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اؼبص ػ ػػايبة اؼب ػ ػػززة ,م ػ ػػا اس ػ ػػتاطب اعبام ػ ػػة هػ ػ ػ اؼبػ ػ ػرسبرات ناان ػ ػػينات اا ية ػ ػػي مػ ػ ػ
ااشخص ػػاات اا لما ػػة م ػ ػ صبا ػػا أكب ػػاء اا ػػاجمل اإلس ػػالمي ,ػػاف م ػ ػ شبراهت ػػا صب ػػا ااكلم ػػة
نااتأسػػاس اا لمػػي اا سػػطي الم اعػػحمل ااشػػرعاة ي ػ ؿ اريػػياث ناؼبسػػتميات علػػى ارمػػة
اإلسالماة

ه ا اازماف.

فاي عاي اعبام ػة اإلسػالماة (مةؤيما اإلرىةاب بةي يطةاف اليكةا وفكةا التطةاف),

ريػػاب اعبام ػػة اإلسػػالماة بتػػارةخ ٕٖٕٔٔٗ/ٗ/ه ػػ ,نه ػ م ػرسبر علمػػي ةػػيع إ صبػػا
ااكلمة نربااق اعبماعة ,نةس ى إ ةشر أدب اال تالؼ نثاافة اغبػ ار ,نإ ترسػاخ عػام
اات ػػاهم نةشػػر رنح ااتسػػام  ,نإ ع ػ أبػ اب ااتػػرمر علػػى اإلسػػالـ نربسػ ىػ رة ااػػية
ناؼبتػ ػػيةن  ,مػ ػػا ةس ػ ػ ى إ إعػ ػػادة أبنػ ػػاء اعبلػ ػػية اا ايػ ػػية اا ػ ػ ة اةسػ ػػاع ا نراء إغ ػ ػراءات
ااتحرةض نااتم ة اػبارتي إ نحمل نطن م نذنة م(ٔ).
ناانػػا ر ت عا ػ ه ػ ا اؼب ػرسبر جيػػي أة ػ تػػاء نع ػ ذبػػيدت فا ػ أشػػكاؿ اإلرهػػاب
ناا نػػحمل نت ػػيدت أسػػباب نأسػػاااب نمناب ػ يػ أضػػحى أـ اعبػرائم نمنبػػا ااػػيمار ناآلثػػاـ,
أشػاع اارعػب ناػبػ ؼ نأهلػك اغبػػرث ناانسػ  ,دبرتػ ن ػاد اػ أةػاد اػة ,بتم ةػ نربػرةض
ػ ػػارتي اس ػ ػػتخياـ اري ػ ػػياث نى ػ ػػغار ااسػ ػ ػ نذنو اؼب ػ ػػررب اػباى ػ ػػة ات ػ ػػيمري أنط ػ ػػاهنم
نؾبتم اهتم ,ننسائ ازعزعة ارمػ ناالسػتارار فا ػا ,يػ تظػ اابلػياف اإلسػالماة مشػغ اة
باضاةاها اايا لاة ب اية ع ربااق ااتايـ ناالزدهار(ٕ).
(ٔ)
(ٕ)

http://www.iu.edu.sa/Conferences/erhaabcon/Pages/default.aspx

ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٔٙهػٔٓ ,ـ.
http://www.iu.edu.sa/Conferences/erhaabcon/Pages/default.aspx

ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٔٙهػٔٓ ,ـ.
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نع ػػي س ػ ػ ى ه ػ ػ ا اؼبػ ػرسبر إ إب ػ ػراز نس ػػطاة اإلس ػػالـ ناعتيااػ ػ  ,نتس ػػاؿب م ػػا اآل ػػر,
نت ضػ ػػا نت ػ ػ اػبطػ ػػأ ةسػ ػػبة اإلرهػ ػػاب إاا ػ ػ  ,ةتامػ ػػة الكب ػ ػراؼ ب ػ ػػض اؼبنتسػ ػػب إاا ػ ػ ,
فاإلرهاب ال دة ا نال نط  ,ناإلسالـ من براء فكرا نسل ا.
م ػػا سػ ػ ى اؼب ػرسبر إ ت زة ػػز اؼب اعب ػػة اا كرة ػػة اإلره ػػاب يػ ػ تت ا ػػب نتتض ػػافر م ػػا
اؼبكافحػػة ارمناػػة اعػػتالع تػ نر اإلرهػػاب ,ناستئصػػاؿ شػػأفت  ,نذب اػػحمل مناب ػ  ,نذاػػك
م الؿ إةضاح أسباب ااتطرؼ ناإلرهاب نمناب ما نـباطر ا نطرؽ ااتصيو ؽبما.
ن ػػاف م ػ أه ػػياؼ اؼب ػرسبر نمس ػػاعا اعبلال ػػة با ػػاف ااض ػ ابط ااش ػػرعاة ااض ػػاةا ااتك ػػري
ناعب ػػاد نااػ ػ الء نااػ ػ اء ,يا ػػن أف هػ ػ اؼبص ػػطلحات مص ػػطلحات ش ػػرعاة ؽب ػػا تأساسػ ػ ا
ااشرعي ااضابط ؽبػا عػ اازةػا ناالكبػراؼ ,نذبػاذب ارفكػار فا ػا دنف مسػتني شػرعي عػائم
على ف م سلام ة عا اازةا نااضالؿ(ٔ).
نبن ػػاء عل ػػى اره ػػياؼ ااس ػػاباة ت ػػاءت ؿب ػػانر اؼبػ ػرسبر مبان ػػة التط ػػرؼ نأس ػػباب اؼبنش ػػئة
ناؼبغ ةػػة ,م ػػا با ػػاف من ػػابا ااتط ػػرؼ نـب ػػاطر  ,م ػػا ت ػػاء احمل ػ ر ار ػػري اؼب اعب ػػة اا كرة ػػة
اظػػاهريت ااتطػػرؼ ناإلرهػػاب(ٕ) ,نهػػي ؿبػػانر ترسػػس ابنػػاء فكػػرو سػػلام نم اعبػػة اظ ػ اهر
ااتطػػرؼ نااغل ػ  ,مػػا أف ه ػ احملػػانر راع ػ تاةػػب ااتشػػخاص ااػػياعي ؼب ػػرؼ ارسػػباب
ناآلثار نتاةب اؼب اعبة اا كرةة ؽب ااظاهرة.

(ٔ)
(ٕ)

http://www.iu.edu.sa/Conferences/erhaabcon/Pages/default.aspx

ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٔٙهػٔٓ ,ـ.
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نعي اف ه ا اؼبرسبر دبثابة ااتأىا اا كرو حملاربة اإلرهاب تال مرسبر عاؼبي ي ؿ
اؼبرات ات اا كرةة ناغبل ؿ اا ملاة ب ن اف (المؤيما العالم

اإلرىاب مااجعات

فكا ة وحاول ماية) ,مكمال ؼبا ت ى إاا اؼبرسبر ارنؿ ,ن اف ة يؼ ؼب اعبة االكبراؼ

اا كرو اي ااشباب(ٔ).
نع ػػي ه ػػيؼ اؼبػ ػرسبر إ االةتا ػػاؿ باؼب اعب ػػات اا كرة ػػة مػ ػ مريل ػػة ااتنظ ػػري إ مريل ػػة
ااتطباػق اا ملػػي الم اعبػة اا كرةػػة اإلرهػاب مػ ػالؿ اات ػػرؼ علػى ةاػػاط اااػ ة نااضػ حمل
نف ػػرص اانم ػػاح ناؼبخ ػػاطر احملاط ػػة بكػ ػ مرات ػػة فكرة ػػة أن ت ػػي دعػ ػ و أن رؤة ػػة أن آاا ػػة
تيةية م ززة إلعادة اؼبنحرف  ,ندرء اػبطر ع اؼبستاام (ٕ).
نعػي للػ ؿبػػانر اؼبػرسبر اررب ػػة علػػى اا يةػي مػ اؼبرات ػػات اا كرةػػة نااتاػ ا الم ػ د
اايع ة ػػة نارمنا ػػة ناارتب ة ػػة ناإلعالما ػػة نااااة ةا ػػة باإلض ػػافة إ مرئا ػػات تية ػػية الس ػػت ادة
نم اعبػػة اؼبنحػػرف م ػ ػػالؿ اغب ػ ار اابنػػاء نااتأها ػ نااليت ػ اء ,مػػا لل ػ احملػػانر علػػى
آااات تيةية م ززة ايرء اػبطر ع اؼبستاام (ٖ).
نعي رج اؼبرسبر باات ىاات ااتاااة
 -إةشاء مرا ز رعاةة أنااة الم اعبة اا كرةة

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ميةنة.

http://www.iu.edu.sa/Conferences/erhab/Pages/default.aspx

ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٔٙهػٔٔ ,ـ.
http://www.iu.edu.sa/Conferences/erhab/Pages/default.aspx

ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٔٙهػٔٔ ,ـ.
http://www.iu.edu.sa/Conferences/erhab/Pages/default.aspx
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اؼب اعبػػة اا كرةػػة اإلرهػػاب مػ

 يػػن دنؿ اا ػػاجمل علػػى اإلفػػادة مػ ذبربػػة اؼبملكػػةالؿ اؼبناىحة.
 -دع ة ااينؿ اا رباة ناإلسالماة إلةشاء مرا ز إلعادة تأها اؼبنحرف ناعبناة.

 إةشاء م ي عبما اغبل ؿ اإلبياعاة حملاربة فكر ااتطػرؼ نرب ةل ػا إ بػرامج عملاػةالتطباق.
 ت ػ ػػيرةس ما ػ ػػررات اى ػ ػػة بتنما ػ ػػة ارمػ ػ ػ اا ك ػ ػػرو ,نرب ػ ػػيةن اؼب ػ ػػردات نااكت ػ ػػبناؼباررات نربط ا دبتطلبات ااتنماة نس ؽ اا م (ٔ).
نهػ اؼبػرسبر حياػق اا يػية اؼبرتػ ة نحي ػ اعبماعػة مػا تػاء تصػرة م ػا ااشػػاخ
ىاحل ب ف زاف اا زاف على اؼبرسبر "نإف ما تنظم اعبام ة اإلسالماة اؼبيةنة اؼبنػ رة مػ
هػ ا اؼبػرسبر اا ػػاؼبي برعاةػػة ػػادـ اغبػػرم ااشػرة ؼبكافحػػة اإلرهػػاب ؽبػ امتػػياد ؼبػػا ةػػيع ا
إاا اإلسالـ م نيية ااكلمة نت انف علػى ااػ نااتاػ
ااباط نأهل م اا رؽ ااضااة ".
مػػا شػػار

اعبام ػػة

ىػ ا نايػيا مػ أمػة نايػية ضػي

(الم ةةؤيما الع ةةالم الث ةةان لاتض ةةام اإلس ةةالم وم ةةؤيما

ال يئة العالمية لاعامةا الم ةامي ) االػ ة ةظمت مػا رابطػة اا ػاجمل اإلسػالمي ,نأ ػي فا ػا
م ػػا م ػػيةر اعبام ػػة اإلس ػػالماة ارس ػػتاذ اا ػػي ت ر عب ػػياارضب ب ػ عب ػػياهلل ااس ػػني عل ػػى أف
اؼبملكػػة اا رباػػة ااسػ دةة دناػػة تُصػ ّيؽ أع اؽبػػا بأف اؽبػػا ,ياػػن ترةػّػي دع اهتػػا اتضػػام اا ػػاجمل
اإلسػػالمي بأف ػػاؿ يااااػػة ,مر ػػيا أف اعبام ػػة اإلسػػالماة مثػػاؿ ناع ػ ّػي علػػى ت ػ د اؼبملكػػة

(ٔ)

http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1503111.aspx
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افػػة

اتحااػػق ااتضػػام بػ شػ ب ارمػػة اإلسػػالماة ,ياػػن تضػ ّػم بػ تنباهتػػا طالبػػا مػ
أكباء اا اجمل ,ةُس م ف تنماة ش هبم ,نةب ا ف ت دهم ات ياي لمة ارمة(ٔ).
ما أعام اعبام ة مرسبر (الاسول صا اهلل ايو وسام وح وقو ا البشا ة),

ن اة ؿبانر ي ؿ عاؼباة اارس ؿ ؿبمي ىلى اهلل علا نسلم نرساات  ,ناارس ؿ ؿبمي
ىلى اهلل علا نسلم نإرساء اؼببادئ ناااام اإلةساةاة اا امة ,ناارس ؿ ؿبمي ىلى اهلل
علا نسلم نبناء ااشخصاة ناؽب ةة اإلسالماة ,نأ ريا يا ؽ اارس ؿ ؿبمي ىلى اهلل علا
نسلم على اابشرةة نآااات ربصال ا(ٕ).

ن ت ت ػػزـ اعبام ػػة ب ػػنذف اهلل إعام ػػة مػ ػرسبر ب نػ ػ اف (يق ي ةةا االجتم ةةا وي ةةاك التقة ة ب
واالفت ةااق واجةةب شةةا

ومطاةةب وطنة ة ) م ػ شػػأة ااتأ اػػي علػػى ي ػ ااض ػػرنرةات

اػبمس ,نإبراز مكاةة ااث اب ااشػرعاة ن طػ رة اؼبسػاس هبػا ,نباػاف طػ رة االفتئػات علػى
ن ارمػػر اا ت ػ ناغبكػػم ,مػػا باػػاف أ اػػة االتتمػػاع ن ط ػ رة اات ػػرؽ نااتحػػزب ,نباػػاف
أسباب االكبراؼ م ـ اعبماعة ناالتتماع ,نااتأ اي على ت زةز اا يية اا طناة(ٖ).
نمث ه اؼبرسبرات م شأهنا أف رباق االتتماع نتنبػ ااتحػزب ناالفػرتاؽ دبػا تأسسػ
م ف ػم ىػحا اإلسػالـ نعبماعػة اؼبسػلم  ,نؼبػا ربػارب فاػ أسػباب اا رعػة ناال ػتالؼ,

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/Conferences/rasoul/Pages/default.aspx
ٕٕٖٔٗ٘/ٕٔ/هػٜ ,ـ.
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/Conferences/meeting/Pages/default.aspx
ٕٕٖٔٗ٘/ٕٔ/هػٜ ,ـ.
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1419111.aspx
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داعاة ذاك ل ال يية نااتناىػر علػى اغبػق ,نتأ ػ باػي اعبماعػة اتحااػق اا ػزة اايةناػة
نرف ة اإلسالـ ناؼبسلم .
الندوات:
إعامػػة لاػػة ااػػيع ة نأى ػ ؿ ااػػية باعبػػاما اإلسػػالماة ةػػينة ب ن ػ اف (يقصةةي شةةباب
الجامعةةات ضةةد الغ ة و اليكةةا ) تس ػ ى فا ػػا اتبصػػري ااشػػباب دبػػا ةسػػت يف م م ػ ااغػػزن

اا ك ػػرو اؽب ػػياـ نبا ػػاف دنره ػػم

ماانمتػ ػ نبا ػػاف االس ػػاااب ناا س ػػائ اؼب ػػرثرة

ربص ػ ػ

ااشباب م ااغزن اا كرو.
مػػا هتػػيؼ اانػػينة إ اات ػ ري ب اتبػػات عطاعػػات ا تمػػا ربص ػ ااشػػباب ضػػي
ااغػػزن اا كػػرو ناسػػتن اض اؽبمػػم ال مػ علػػى ااتصػػيو ا ػ ناثػراء مصػػادر اؼب رفػػة بػػاابح ث
اؼبرىػػلة ؾبػػاؿ ااتصػػيو الغػػزن اا كػػرو نربص ػ ااشػػباب من ػ ناب ػراز اعب ػ د اااائمػػة
اؼبملكة اا رباة ااس دةة ؾباؿ ماانمة ااغزن اا كرو ندعم ا ناالست ادة من ا.
نعػي تطرعػ ؿبػػانر اانػينة إ باػػاف مكاةػة ااشػػباب نأ اػة اا ناةػػة هبػم ,مػػا باػاف ااغػػزن
اا كرو ن ط رت  ,مث تطرعػ اانػينة ؿبانرهػا إ أسػاااب ننسػائ ااتحصػ ضػي ااغػزن
اا كرو نأ ات  ,نناتب عطاعات ا تما ربص ااشباب ضي ااغزن اا كرو(ٔ).
نسػ اا مػ اعبام ػػة اإلسػػالماة باؼبيةنػػة اؼبنػ رة الح ػػاظ علػػى اعبماعػػة مػ ػػالؿ ةشػػر
اا سػػطاة ناالعتػػياؿ أعػػاـ رسػػي اإلمػػاـ ؿبمػػي ب ػ عبػػياا هاب ال سػػطاة ندراس ػػاهتا اات ػػابا

المام ػػة اإلس ػػالماة ة ػػينة ب ن ػ اف (الوس ةةطية ..م ةةن ج رب ةةان ومطا ةةب إن ةةان ) ,لل ػ

ؿبانرها على تأىا م ـ اا سطاة ,نتصحا اؼب اهام اػباطئة فا ػا ,نباػاف مػن ج اااػرآف
ااك ػػرا ,نااس ػػنة اؼبط ػػرة تارة ػػر اا س ػػطاة ناا ػػيع ة إاا ػػا ,م ػػا ااتطبا ػػق اا مل ػػي ا س ػػطاة
(ٔ)

http://www.alyaum.com/article/1046693
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ااػػيع ة اإلىػػالياة ناؼبملكػػة اا رباػػة ااس ػ دةة ,نتطرع ػ ؿبػػانر اانػػينة إ ياتػػة اابش ػرةة
ؼبن ج نسط ةن م فا ا تما ناا رد.
ة ػػينة يػ ػ ؿ كام ةةة خ ةةادم الق ةةامي الش ةةا يي فة ة مكافق ةةة ومواج ةةة اإلرى ةةاب
أب ادهػػا نمضػػامان ا نأثرهػػا علػػى رجيػػي اعبام ػػة اإلسػػالماة ,تضػػمن عرضػػا مرئاػػا اكلمػػة
ػػادـ اغبػػرم ااش ػرة اؼبلػػك عبػػياهلل ب ػ عبػػياا زةز آؿ س ػ د حي ظ ػ اهلل األمػػة ن لمت ػ
ال لمػػاء ناؼبشػػاةخ(ٔ) ,ن اة ػ ه ػ اانػػينة ت اع ػ علمػػي علػػى اؼبسػػت اعبػػام ي مػػا لمػػة
ادـ اغبرم ااشرف ي ظ اهلل ااياعاة انب اا رعة نؿباربة ااغل نااتطرؼ ناإلرهاب.
 -أعامػ اعبام ػػة ةػػينة ب ن ػ اف (اإلسةةالم ف ة أفا يةةا) ,ب ػ فا ػػا ااػػي ت ر ؿبمػػي ب ػ

خبا اغبمالي إف م ار طار ااي هتيد أفرةااا نتػ د اريػزاب ناا ػرؽ تنظػام اإل ػ اف
نغػػريهم ,مر ػػيا أف ه ػ اري ػزاب عػػي يػػادت ع ػ ااطرةػػق اؼبسػػتاام نيارب ػ أه ػ اغبػػق
هناؾ.
 -ةينة باعبام ة اإلسالماة ب نػ اف (األم اليكا  ..مي ومةو وضةاوريو وضةوابطو),

لل ػ علػػى باػػاف أ اػػة ارم ػ اا كػػرو اا ػ و ه ػ أى ػ اغباػػاة نه ػ منطلػػق أة ػ اع ارم ػ

ار ػػر  ,مػػا أة ػ م ػرتبط بأسػػاس شػػرعي نه ػ ي ػ ااضػػرنرات اػبمػػس نأ ػػا ض ػػرنرة
ااية  ,فاا كر ه أساس ااتصرفات ناإلةساف اا و ةنشأ على هنج سلام سػ اء ارسػرة
أن اؼبيرسة أن ا تما حياق ارم اا كرو.
م ػػا ت ػػاء فا ػػا ااتأ ا ػػي عل ػػى أف مص ػػطل ارمػ ػ اا ك ػػرو ا ػ ػ ت ػػيا عما ػػق م ػػا
مص ػػطلحات أ ػػر  ,ػػاالكبراؼ اا ك ػػرو ,نااغ ػػزن اا ك ػػرو ,نااتط ػػرؼ اا ك ػػرو ,مر ػػيا

(ٔ)

http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1637111.aspx
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ض ػ ػػرنرة ربية ػ ػػي اؼب ػ ػػاهام ناؼبص ػ ػػطلحات ,نإدراؾ ا ا ػ ػػة تط ػ ػ ػ ر اا ك ػ ػػر انس ػ ػػتطاا نض ػ ػػا
االسرتاتاماة اا كرةة اليت اء ه ا اػبطأ(ٔ).
أعام ػ اعبام ػػة أةضػػا ةػػينة ي ػ ؿ ظةةاىاة الطع ة ف ة ال ةةنة النبوّةةة ,نلل ػ اانػػينة

ت ثاق ااسػنة اانب ةػة ,ن
نردها ل ا ,أن ااط
تضمن ااط
ااسنة ّ
ع ّية ؿبانرّ ,
علماء ااسنّة اانب ةّػة نةشػم ذاػك ااط ػ
ُيماّت ا ,ما تنانا اانينة أةضا ااط
رم زهم ن عياات م نفا م نمن م م ,أن ع اعي ااسنة اانب ةة ا اعػي علػم مصػطل
اغبيةن نع اعي اعبرح ناات ية نع اعي ةاي ارساةاي ناؼبت ف(ٕ).

م ػ ػػا ةظم ػ ػ ػ اعبام ػ ػػة االس ػ ػػالماة ة ػ ػػينة ب ن ػ ػ ػ اف (اليتة ة ةةو بة ة ةةي الت ة ة ة فيا والت ة ة ة فّا
بةةالمتغياات) ,نأبػػاف أسػػتاذ ااكرسػػي ارسػػتاذ ااػػي ت ر سػػلاماف ب ػ سػػلام اهلل ااريالػػي أف
عاي اانينة تاء استش ارا م ااكرسي ؼبا ال تػ مػ أثػر بػري ياػاة اؼبسػلم  ,مر ػيا
أةػ إذا اسػتااـ يػاؿ اا تػ ناةضػبط اسػتااـ يػاؿ ارمػة بأفرادهػا نؾبم ع ػا ,ناالكبػراؼ
اا ت باب بري م ااشر(ٖ).
نع ػػي أعام ػ اعبام ػػة اإلس ػػالماة ة ػػينة (القكم ةةة فة ة يجد ةةد الخط ةةاب ال ةةد و :
الضةةواب والمجةةاالت واآلفةةار) ,نهػ اانػػينة تػػاءت

مريلػػة تارخياػػة سبػػر فا ػػا ااػػيع ة

دبن طػػحمل ط ػػري نة ات ػ فا ػػا اػبط ػػاب اا ػػيع و رب ػػيةات تس ػػامة بس ػػبب ػ ر تا ػػارات
ث ػػرية تت ػػانت فا ػػا م اع ػػا مػ ػ اػبط ػػاب اا ػػيع و بػ ػ اؼبطااب ػػة بتمية ػػي اا ػػية نتغا ػػري

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1511111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1437111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1463111.aspx
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مبادئ  ,نب فئة ترفض ذبيةػي اػبطػاب ااػيع و مطلاػا ,نبػ اا ئتػ مػ ةػر أف ذبيةػي
رو تأثري ارتي(ٔ).
ةابا م أى ؿ ااية نث ابت ا ؾباالت نض ابط دنف اػبض ع ّ
نأعام ػ ػ اعبام ػ ػػة اإلسػ ػػالماة االضػ ػػطالع بػ ػػينراها ؿباربػ ػػة ااتطػ ػػرؼ ةػ ػػينة ب ن ػ ػ اف
(التط ةةاف وأف ةةاه اة ة الوح ةةدة الوطني ةةة) ش ػػارؾ فا ػػا ػ ػ مػ ػ م ػػا ااش ػػاخ اا ػػي ت ر
عبي اهلل ب ؿبمي اؼبطلق رئاس ؾبلس ارمنػاء دبر ػز اؼبلػك عبػياا زةز الحػ ار ااػ طين نعضػ
هائػػة بػػار اا لمػػاء ,نم ػػا ارسػػتاذ ااػػي ت ر عبػػياارضب ب ػ عبػػياهلل ااسػػني مػػيةر اعبام ػػة
اإلسػػالماة ,نم ػػا ارسػػتاذ فاص ػ ب ػ م مػػر ارم ػ اا ػػاـ ؼبر ػػز اؼبلػػك عبػػياا زةز الح ػ ار
اا طين.
م ػػا ش ػػار

اعبام ػػة اإلس ػػالماة

ة ػػينة (الوس ةةطية فة ة ال ة ةاان وال ةةنة النبو ةةة

ويطب اي ةا المعاصةةاة فة المماكةةة العابيةةة ال ةةعود ة ومالي ةةا) ,أ ػػي الؽبػػا م ػػا داتػ
ِس ػػرو ِ ػػري هبػػارنـ نزةػػر ااشػػرنف اايةناػػة دبااازةػػا علػػى دنر ت ػ د اؼبلكػػة اا رباػػة ااس ػ دةة
ااكبرية تطباق نسطاة اإلسػالـ شػ منػايي اغباػاة ,نرسػاات ا اا ظامػة ةشػر ثاافػة
اا سطاة اا اجمل ,مضا ا أف ػادـ اغبػرم ااشػرة اؼبلػك عبػياهلل بػ عبػياا زةز رائػي
تصػػحا اؼب ػػاهام اؼبغل طػػة ع ػ اإلسػػالـ ناؼبسػػلم  ,نشب ػ م ااا ػ م ػػا تا ّيم ػ اؼبملكػػة م ػ
يمات تلالة اضا ؼ اارضب نما حيظى ب يماج مااازةا ربيةيا م رعاةة ناهتماـ(ٕ).
المقاضاات:
شرف اعبام ة بناااء ىػايب ااسػم اؼبلكػي ارمػري سػلماف بػ عبػياا زةز ن اا ػي
ةائ ػػب رئ ػػاس ؾبل ػػس ااػ ػ زارء ننزة ػػر اا ػػيفاع ؿباض ػػرة رب ػػيث فا ػػا عػ ػ (األس ةةس التار خي ةةة
(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1272111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1427111.aspx
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واليكا ةةة لادولةةة ال ةةعود ة)(ٔ) ,ربػػيث فا ػػا ي ظػ اهلل ت ػػا مػػا أة ػػم اهلل ب ػ علػػى ه ػ

اابالد م شرؼ اؼبكاف نما أة م علا ا مػ عاػاـ دناػة علػى مبػادئ اإلسػالـ ترعػى اات ياػي
نرب ػ اا يػػية ناعبماعػػة ػ عاػػادة رشػػاية يافظ ػ علػػى مػػا عام ػ علا ػ م ػ ااػػية

راف ة اػ اء اات ياػي ناا ااػية ااصػافاة ااسػلامة ,نيػ ر ي ظػ اهلل ت ػا مػ اا كػر اؼبسػت رد
ني ر م ااتخبط ناا ضى.
ما أعام اعبام ة ؿباضرة ىايب ااسم ارمري ااي اا اص نزةػر اارتباػة ناات لػام
ب نػ اف (مةن ج اال تةدال ال ةعود ) ,أ ػي فاػ ي ظػ اهلل علػى اؼبػن ج ااػ و عامػ علاػ

اؼبملكة اا رباة ااسػ دةة مػن ج عػيؿ " ,رف اؼبملكػة اا رباػة ااسػ دةة عػي (اة ػردت) علػى
ااساية اإلسالماة ,ببناء دنات ا على شرع اهلل نيي ااكتاب نااسنة.
فاإلسػػالـ  -مػػا ه ػ م ل ػ ـ -ػػام اارسػػاالت ااسػػمانةة ,عػػي تػػاء نسػػطا عػػيال ب ػ

ػ ػ ط ػػرف ػػارت علا ػ ػ ف ػ ػ نس ػػط ب ػ ػ االقب ػ ػراؼ اؼبادة ػػة ,نب ػ ػ االس ػػتغراؽ
هبم نعتل م ,نب مػ ةسػاي اا اػ
اارنياةاة ,نه نسط ب م أاّ ارةبااء ,نب م
مطلاا نيي  ,نم ة طل ة ت لاا باا هم ناػبرافة"(ٕ).
م ػػا أعامػ ػ اعبام ػػة اإلس ػػالماة
ؿباض ػػرة

س ػػبا رباا ػػق اعبماع ػػة نةبػ ػ اا رع ػػة ناال ػػتالؼ

ف ة ةةو الية ةةت  ,ال ػػي ت ر س ػػلاماف ب ػ ػ س ػػلام اهلل ااريال ػػي(ٖ) ,رب ػػيث فا ػػا ع ػ ػ

اؼباص ػ د بػػاا نت نأة اع ػػا نأسػػاااب اات ام ػ م ػػا ,نمػػيار احملتضػػرة – مػػا بان ػ فضػػالت –
ع ػ ػ اا ػ ػػنت اا امػ ػػة ػ ػػاػبرنج علػ ػػى ن ارمػ ػػر ناالعتتػ ػػاؿ ب ػ ػ اؼبسػ ػػلم نااغل ػ ػ نااتطػ ػػرؼ
(ٔ) ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٕٛ http://www.iu.edu.sa/Media/Pages/default.aspxهػٜ ,ـ.
(ٕ) ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٖٓ http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1284.aspxهػٚ ,ـ.
(ٖ) ٖٔٗ٘/ٕٔ/ٖٓ http://www.iu.edu.sa/Media/Pages/default.aspxهػٚ ,ـ.
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ناإلره ػػاب نااتن ػػاير ناات ػػيابر ,نااتحػ ػ ةر من ػػا داع ػػي ال ي ػػية ناعبماع ػػة تاا ػػب رس ػػباب
االتتماع نؿب ر م أسباب االفرتاؽ.
ن أعام اعبام ة أةضا ؿباضرة ب نػ اف (المن ج الوسةط لادولةة ال ةعود ة :شةواىد
وآفار) ,أ ي فا ػا ارسػتاذ ااػي ت ر غػازو بػ غ ّػزاو اؼبطػريو علػى أف اا سػطاة هػي ااسػمة
ااغاابػػة علػػى اؼبملكػػة اا رباػػة ااسػ دةةُ ,مرت ػػا مػػا تػػن م بػ اؼبملكػػة مػ ارمػ إ اةطالع ػػا
ف م ارم ر ااشرعاة نااسااساة ناااضاء نـبتلحمل م اد ارةظمة م ااكتػاب نااسػنة نفػق
اؼبن ماة اإلسالماة اا سطاة(ٔ).
الدورات الشا ية والعامية:
أعام اعبام ة اإلسالماة (دورة إ داد الميت ) ,نهتيؼ ااينرة إ إعطػاء اايارسػ
م اتا اا ت ااي ُسبكن م مػ اإلفتػاء ااشػرعي ااصػحا ااػ و ة ػاج نعػائا اانػاس م اعبػة
ش ػػرعاة ةاف ػػة نت ا ػػن م ب ػػنذف اهلل عل ػػى ذبنّ ػػب اازاػ ػ ناالض ػػطراب اا تػ ػ  ,نبل ػػا ع ػػيد
ااطػػالب اؼبسػػمل بااػػينرة ٕٓٓٔ طااػػب م ػ ـبتلػػحمل ااكلاػػات نااتخصصػػات ,نتسػػتمر
اثالثة فصػ ؿ دراسػاةُ ,ديػن اؼبشػار ف فا ػا شػ ادة ىػادرة مػ ااكرسػي ,مػا تُتػاح مادهتػا
اا لماة مسم عة نمارنءة على م عا ااكرسي(ٕ).
ناا ت شأهنا دة اإلسالـ عظػام ناا تػ اا ايػية عػي تكػ ف مػن ج ت امػ ذبمػا
نت ػػرؽ ,نعػػي تسػ ر هػ اؼبنزاػػة اا ظامػػة غػػري اؼبتػػأهل فبػ ػػاف ضػػررهم أ ثػػر مػ ة ػػم,
ةشػػرنا اا رعػػة نااشػػااؽ بػ ار ػ ة

ااػػية نعػػاث ا

اررض م سػػية  ,نع ضػ ا اا يػػية

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1119111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1269111.aspx
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اإلسػػالماة ,فمػػاءت هػ ااػػينرة اتأ اػػي علػػى أ اػػة ااتأسػػاس نااتأهاػ ال تػ
تاه نمت اجمل.
ه اؼبكاف اا لماة ع

نأف تصػػاف

الم اب ات العامية والث افية:
أعاـ رسي اإلماـ ؿبمي ب عبياا هاب ال سطاة ندراسػاهتا ااتػابا المام ػة اإلسػالماة
مساباة (م ال ف الوسطية) ,هتيؼ ه اؼبساباة انشر ثاافػة اا سػطاة ,نتارةػب نتاسػري

م ػػاهام نمضػػام اا سػػطاة م ػ ياػػن م م ػػا نؾباالهتػػا ,باإلضػػافة إ مظػػاهر اا سػػطاة
نمضامان ا نشبراهتا(ٔ).

نأعام ػ اعبام ػػة اإلس ػػالماة مس ػػاباة لاخة ة العابة ة عل ػػى ه ػػاممب م ػرسبر (اإلره ػػاب

مرات ػػات فكرةػػة نيل ػ ؿ عملاػػة) باعبام ػػة اإلسػػالماة ,تُرّ ػػز علػػى تابػػة ةص ػ ص ااكتػػاب

نااس ػػنة ااػ ػ اردة ي ػ ػ اا ػػيماء نارة ػػس ناات ػػاةمب م ػػا ااغ ػػري ,ندبش ػػار ة ط ػػاط مػ ػ
ـبتلػػحمل دنؿ اا ػػاجمل ,نهتػػيؼ اؼبسػػاباة إل ػػار اػبػػط اا ػػري ػ عػػائم ب اتػ ديكػ ت ا ػ
تأ اي اؼب اهام ااصحاحة ايةننا اإلسػالمي اغبناػحمل ,ن اىػة تاػيا اإلسػالـ بصػ رت
ااصحاحة ,نةب ارفكار ناؼب تايات اؼبنحرفة ااي تُسيء إاا (ٕ).
نإدياةػػا مػ اعبام ػػة بػػأف اااػػرآف ااكػػرا تػػاب قبػػاة األمػػة

ػ االفػرتاؽ ناال ػػتالؼ

أعامػ م ةةاب ة حيةةق ال ةةاآن الكةةا م ,نشػػارؾ فا ػػا م ػػا ااػرئاس اا ػػاـ اشػػرنف اؼبسػػمي
اغبػراـ ناؼبسػػمي اانبػ و نإمػػاـ ن طاػب اغبػػرـ اؼبكػي ارسػػتاذ ااػي ت ر عبػػي ااػرضب ااسػػيةس

اا و شيد علػى نتػ ب ااتمسػك هبػيو اااػرآف ااكػرا نعػ ضػرب ب ػض اعبماعػات
ػن ااش ػػباب إ ا ػػزنـ ااس ػػما نااطاع ػػة,
ناريػ ػزاب أطناهب ػػا ا تم ػػات اإلس ػػالماة .ني ػ ّ
(ٔ) ٖٔٗٙ/ٔ/ٖ http://www.iu.edu.sa/ads/Pages/1268111.aspxهػٔٓ ,ـ.
(ٕ) ٖٔٗٙ/ٔ/ٖ http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1457111.aspxهػٔٓ ,ـ.
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نضباة ػػة اا ػػية نراعا ػػة ارم ػ ناالس ػػتارار ناا ناة ػػة جباة ػػب اا ل ػػم ناؼب رف ػػة ناإلف ػػادة م ػ ػ
ؾبػػاالت اغباػػاة ناا ناةػػة بػػأمر اغبسػػبة نااػػيع ة إ اهلل ,مػػا دع ػػا شػػباب اؼبسػػلم اا ػ ة
ا تط عا ؿ ب ض م ع تاب اهلل عز نت نأسلم ا عاادهم نعا ؽبم ؼبتاهػات فكرةػة
ناةتماءات يزباة أف ة دنا إ من ج ااارآف ااكرا نربااػق نسػطات ناعتيااػ مشػيدا علػى
ف م ةص ص ااارآف على من ج ااسلحمل ااصاحل(ٔ).
نمث ه اؼبساباات تشح اؽبمم البناء اا لمي اارى اااػائم علػى ااكتػاب نااسػنة
دبن ج اا سط ناالعتياؿ ,نه أسل ب ترب و عائم على اابحن ناالستاصاء ناالسػتيالؿ,
حياػػق ارهػػياؼ دبم ػ د اا ػػرد ة س ػ  ,نم ػ مػػا رباػػق مػػن ج اا سػػطاة ناالعتػػياؿ رباا ػ
اا يية ناعبماعة.
املبحث الثالث :الدور االجتناعي والدولي.
تشػػارؾ اعبام ػػة اإلسػػالماة سػػن ةا االيت ػػاء بػػااا ـ ااػ طين المكلػػة اا رباػػة ااسػ دةة
مر ػػية بػ اك علػػى أ اػػة احملافظػػة علػػى االحمػػة اا طناػػة نمسػػطرة بػ اك أؾبػػاد اااػػادة ااػ ة
عيم ا ااغا ناار اص سبا ربااق ارم نارماف ؽب ا اابلي اؼب طاء.
فاػػي شػػار اعبام ػػة عػػادة نم ػ اطين اؼبملكػػة اا رباػػة ااس ػ دةة ذ ػػر ااا ػ ـ اا ػ طين
ااثااػػن نااثمػػاة المملكػػة اا رباػػة ااس ػ دةة(ٕ) ,نااا ػ ـ اا ػ طين اارابػػا نااثمػػاة المملكػػة
اا ربا ػػة ااس ػ دةة(ٖ) ,س ػػطر فا ػػا م ػػيةر اعبام ػػة نأعض ػػاء اعبام ػػة لم ػػات ااش ػػكر نااثن ػػاء

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1265111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1636111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1432111.aspx
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متمن ػ ػ م ػ ػ اهلل دناـ ارم ػػاف ناإلدي ػػاف نأف حي ػ ػ اهلل ع ػػادة ه ػ ػ اا ػػبالد نأف جيم ػػا لم ػػة
اؼبسلم على اغبق ناػبري.
 ط ػػالب اعبام ػػة اإلسػػالماة م ػ أفرةاا ػػا ةك ػػافح ف اإلرهػػاب باص ػػائيهم أمس ػػاةبنادو اؼبيةنة اردي(ٔ).
ةظمػ عمػػادة شػػرنف ااطػػالب باعبام ػػة اإلسػػالماة باات ػػانف مػػا ةػػاد اؼبيةنػػة اؼبن ػ رة

اردي أنؿ م أمس (اريي) أمساة ش رةة ب ن اف ( ةدو القيةاة والةد ) دبشػار ة شػ راء
م ػ ط ػػالب اعبام ػػة م ػ ع ػػارة أفرةااػػا ناا ػػي تػػأيت تزامنػػا م ػػا ف اااػػات اؼب ػرسبر اا ػػاؼبي ااث ػػال
ؼبكافحػػة اإلرهػػاب ااػ و تنظمػ اعبام ػػة ياااًّػػا(ٕ) ,عػػيـ الؽبػػا طػػالب اعبام ػػة اإلسػػالماة
عصائيهم م ات ة اإلرهاب بلغة ش رةة الع استحساف اؼبشار (ٖ).
ما ةظم ةادو رسااي

اعبام ة اإلسالماة االاػاء ارنؿ ب نػ اف (اإلسةالم جمعنةا)

هبػػيؼ االتتمػػاع باؼبسػػلم اعبػػيد مػ طػػالب اعبام ػػة اإلسػػالماة اا ػػرض ػ مػػن م عصػػة
إسػػالم نااتحػػيةات ااػػي ت ات ػ ااػػيع ة إ اهلل (ٗ) نمػ شػػأف هػ ا االاػػاء االتتمػػاعي
أف ة زز ب ااطالب م ال ار ة اإلسالماة نحي رهم م ااتحزب اااائي الشػااؽ ناانػزاع
ناال تالؼ.
نعي است يف سلسلة االااءات اا لماة ناارتب ةة طالب الماحاة المتوسطة والثانيةة

ؼبا ؽب اؼبريلة م أ اة

ت تا ااسل ؾ نبناء اؼب اهام ااصحاحة ي ؿ اعبماعة نااسػما

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1496111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1496111.aspx
(ٗ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1467111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1496111.aspx
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دور وزارة التعليم العالي في املحافظة على الجماعة

نااطاعػػة ,فاػػي شػػرؼ طػػالب م ػػي اعبام ػػة اؼبت سػػط نااثػػاة و بلاػػاء ظبايػػة اؼب ػػي اا ػػاـ
المملكػػة ااشػػاخ عبػػي اا زةػػز ب ػ عبػػي اهلل آؿ ااشػػاخ أ ػػي الا ػ أف اا ناةػػة بااسػػنة اانب ةػػة
مطلب أساسي م صباا اؼبسلم نأف ياػاة اؼبسػلم مرتبطػة ب اايتػ نأعمااػ ااصػاغبة ااػي
ة ل ػ ػػا ػ ػ ة ػ ػ ـ ناالػ ػػة ,ن تػ ػػاـ االاػ ػػاء أتػ ػػاب ظبايػ ػػة اؼب ػ ػػي علػ ػػى أسػ ػػئلة ااطػ ػػالب
ناست ساراهتم نسب ؽبم اات فاق نااسياد(ٔ).
مػػا ػػاف لطةةالب الدراس ةةات العاي ةةا بالجامعةةة اإلس ةةالمية ااػػاء مػػا م ػػا فضػػالة
ااشاخ ىاحل ب ف زاف اا زاف ي ظػ اهلل ,أنىػى فاػ فضػالت ااطػالب نااػيعاة اابلػياف
اإلسػػالماة بااتصػػاحل مػػا اغبكػػاـ ناا ػ الة ناابػػيء بػػيع هتم بػػاال ناالطػػحمل يػ ةك ةػ ا ع ةػػا
اليع ة ؿب ّ را م مشادهتم نمناب هتم(ٕ).
نيػ ػ ّ ر م ػػا ااش ػػاخ اا ػػي ت ر ى ػػاحل بػ ػ فػ ػ زاف اا ػ ػ زاف ط ػػالب اا ل ػػم مػ ػ ااتح ػ ّػزب
ناات ػ ّػرؽ ,ناات ص ػػب آلراء ارش ػػخاص ,مر ػػيا أف ارم ػػة اإلس ػػالماة ي ػػزب ناي ػػي نصباع ػػة
نايػػية ال تاب ػ اات ػ ّػرؽ اا ػ و ةض ػ ا ,نأف اػبػػالؼ ُحيسػػم بػػاارت ع الكتػػاب نااسػػنة نال
تباى ارمة ةُب ّيع نةُك ّ ر ب ض ا ب ضا(ٖ).
مػػا ػػاف ا ضػػالت ااػػاء ب ضةةا ىيئةةة التةةدر س والمدرسةةي واإلدار ةةي بالجامعةةة

اإلسالمية ي ر فا أسات ة اعبام ات م شغ ااطالب باااضاةا ااسااساة ااكػ

داعاػا

إ عصر طري ا على اؽبائات ائة بار اا لماء نا ااس اا لماة نا ػاما اا ا اػة ,نبػ ّ
أف إعلام إسالمي ا يا م ف إمام نةلزـ ا ااسػما نااطاعػة نال ةلػزـ اتتمػاع ارمػة
(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1398111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1395111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1723111.aspx
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ٕٖٔٔٗٙ/ٔ/هػ٘ ,ـ.
ٕٖٔٔٗٙ/ٔ/هػ٘ ,ـ.
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حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

علػػى إمػػاـ نايػػي ,داعاػػا طلبػػة اا لػػم إ ذبنّػػب اؼبسػػارعة إ تبػػيةا نتصػػناحمل م ػ خيػػاا م
ناانا من (ٔ).
مػػا ةظػػم رسػػي ارمػػري ةػػاةحمل باعبام ػػة اإلسػػالماة ةػػنظم يلاػػة ةاػػاش ب ن ػ اف (نقةةو

القةةة مثاة بةةي ال يئةةة والشةةباب)(ٕ) ,ةاعشػ اا رشػػة طبسػػة ؿبػػانر رئاسػػاة ,هػػي أ اػػة
يمػػة ا تمػػا ,نةظػػرة ااشػػباب إ اؽبائػػة نةظػػرة اؽبائػػة إ ااشػػباب (اؼبمارسػػات
اؽبائػػة
نارسباب) ,نؿب ر ماذا ةرةي ااشباب م اؽبائة ال ى ؿ إ عالعة مثلى ,نأ ريا ؿب ر مػاذا
ترةي اؽبائة م ااشباب ال ى ؿ إ عالعة مثلى.
نسػ اا مػ اعبام ػػة اإلسػػالماة مػػي تسػ ر اات ػػانف مػػا اؼبرسسػػات اغبك ماػػة ؼبػػا فاػ
مصػػلحة ااػػبالد نربااػػق االتتمػػاع نةب ػ االف ػرتاؽ نع ػ اعبام ػػة م ػ رة ت ػػانف مػػا رئاسةةة
ىيئةة األمةا بةةالمعاوف والن ة

ة المنكةةا ,تسػت اي اارئاسػة اا امػػة ؽبائػة ارمػر بػػاؼب رنؼ

ناان ي ع اؼبنكر م اابائة اابحثاػة ناا لماػة اػي اعبام ػة اإلسػالماة بكػ اا سػائ  ,مػا
ةص اؼب رة على اات انف ؾباؿ تنماة اؼب ارات نااينرات ااتيرةباػة ناانػينات ناؼبػرسبرات
نؾبػػاؿ يمػػة ا تمػػا اات ػػانف اا ػ امج اؼب ت ػػة ا ئػػات ا تمػػا نإتايػػة اا رىػػة ااكافاػػة

اتاػػيا ف اااػػات ات زةػػز ثاافػػة اغب ػ ار مػػا ا تمػػا نإةض ػػاح رسػػااة اارئاسػػة نم ام ػػا نتا ةػػة
أناىر اا العة ب ااطرف نفئات ا تما ,نإعامة مناشط مشػرت ة زبػيـ ا تمػا اؼب ػارض
ناانػػينات نارسػػاباا ااثاافاػػة ناالاػػاءات اؼب ت يػػة ,نتنانا ػ اؼب ػ رة ؾبػػاؿ اابناػػة ااتحتاػػة
نتاناة اؼب ل مات ,نتبػادؿ اػبػ ات ناؼب ػارات

ؾبػاؿ تاناػة اؼب ل مػات ناالتصػاؿ ناؼبشػار ة

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1520111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1396111.aspx
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ٖٔٗٙ/ٔ/ٔٚهػٚ ,ـ.
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دور وزارة التعليم العالي في املحافظة على الجماعة

اا امج ناغبلاات اؼبتصلة ب اك(ٔ).
ناستاباؿ م ا ااي ت ر ااسني نفيا م األم العام برئاسة اا ااػي سػ اي بػ مشػبب

اااحطػػال ,تػػر

الا ػ مناعشػػة اات ػػانف ب ػ ارم ػ اا ػػاـ ناعبام ػػة اإلسػػالماة خبص ػ ص

تيرةب ع ات ارم اػباىة اا املة اغبرم ااشرة  ,نعػي أبػي م ػا ااػي ت ر ااسػني
است ياد اعبام ة الت انف ؾباؿ ااتيرةب نااتأها  ,مر يا على هػ ا ااػينر اعبام ػة إ
تاةػػب دنره ػػا ا ػػاؿ ار ػػادديي ناابح ػػن اا لم ػػي ,يا ػػن اض ػػطل اعبام ػػة بت ػػيرةب
م ي اعب ات اغبك ماػة نب ػض اعب ػات غػري اغبك ماػة ,نتسػ ي أةضػا باةضػماـ منسػ ي
اعب ات اا سكرةة إ ه ااينرات ااتيرةباة نااتأهالاة (ٕ).
مػػا أف اعبام ػػة عػػي نع ػ ات اعاػػات ت ػػانف مػػا أ ثػػر مػ ٗٔ ت ػػة يك ماػػة ابتػػياء
باارئاسػػة اا امػػة اش ػػرنف اغبػػرم ااش ػرة (ٖ) ,تس ػ ى م ػ الؽب ػػا الاا ػػاـ بػػينر رةػػادو
يمػة ا تمػا ال ىػ ؿ ا يػية شػرعاة نطناػة أىػل ا ثابػ
ي نآف بنذف اا ايي ااا ار.
تريت أ ل ا ن رياهتا

عػرار نفرع ػا فبتػي

ااسػػماء

نفاما خيص ااػينرات ااتيرةباػة أعامػ اعبام ػة اإلسػالماة دنرة تيرةباػة ب نػ اف (إدارة
الخ ةةالف والنة ة ا فة ة بيئة ةة العم ةةا) ,ه ػػيف مػ ػ

الؽب ػػا إ تأهاػ ػ اؼبػ ػ

ؾب ػػاؿ

اات ام ما اانزاعات بائة اا م  ,نعيد اؼبسػت اية مػ اا ةػامج دبريلتاػ ارن نااثاةاػة
أ ثػػر م ػ ٖٓٓ م ػػحمل ,م ػ منسػ ي عػػية ت ػػات يك ماػػة هػػي فػػرع نزارة اغبػػج ,نفػػرع
نزارة ااشػ ػػرنف اإلسػ ػػالماة نارنعػ ػػاؼ نااػ ػػيع ة ناإلرشػ ػػاد ,نن اا ػ ػػة اارئاسػ ػػة اا ام ػ ػػة اشػ ػػرنف
(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1628111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1628111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1631111.aspx
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ٖٔٗٙ/ٔ/ٔٚهػٛ ,ـ.
ٕٕٖٔٗٙ/ٔ/هػٜ ,ص.
ٕٕٖٔٗٙ/ٔ/هػٜ ,ص.
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حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

اؼبسػػمي اانب ػ و ,نفػػرع اارئاسػػة اا امػػة ؽبائػػة ارمػػر بػػاؼب رنؼ ناان ػػي ع ػ اؼبنكػػر ,ناؼبرسسػػة
اا امة األدالء ,ناعب ات ارمناة ناؼب سكر ااكش ي باؼبيةنة(ٔ).
ن سػػبا اات اىػ ااػػين ىػػيرت م افاػػة ػػادـ اغبػػرم ااشػرة اؼبلػػك عبػػياهلل بػ
عبػػياا زةز آؿ س ػ د رئػػاس ؾبلػػس اا ػ زراء رئػػاس ؾبلػػس اات لػػام اا ػػا -ي ظ ػ اهلل -علػػى
إةشاء ن ااة تيةية باعبام ة اإلسالماة تسمى (وكالة الجامعةة لاتعةاون الةدول والتبةادل
المعاف ) ,هتيؼ إ ت زةز عالعة اعبام ة اا اؼباة(ٕ).

مػػا أعام ػ اعبام ػػة المات ة الثالةةث والعشةةا لاجنةةة الةةد وة ف ة أفا يةةا رب ػ

عنػ اف (اغبػ ار) ,اسػػتابل فاػ ىػػايب ااسػػم ارمػػري ااػػي ت ر بنػػير بػ سػػلماف بػ ؿبمػػي
آؿ س د مستشار ادـ اغبرم ااشرة نرئػاس عبنػة ااػيع ة أفرةااػا ,ةرافاػ ىػايب
ااسػػم ّ ارمػػري ااػػي بػ بنػػير بػ سػػلماف بػ ؿبمػػي آؿ سػ د ,ننفػػي مػ ااػػيعاة ناا لمػػاء
ديثل ف ٕٗ بليا أفرةااًّا.
نأضػػاؼ ظب ػ ّ ػػالؿ لمت ػ اغب ػ إف اغب ػ ار ه ػ أهػػم مػػا ديك ػ أف ةنطلػػق من ػ
ااياعا ػػة ابا ػػاف اغب ػػق المخ ػػااحمل أن إ ػػار عػ ػ ة اغبم ػػة اػ ػ أن عل ػػى ارعػ ػ رباا ػػي  ,نع ػػاؿ
(ةسػػتطاا أف ةكسػػب بػػاغب ار مػػا ال ةكسػػب بػػااا ة ناا نػػحمل) ,مر ػػيا علػػى دنر اعبام ػػة
ااػػيع ة اإلسػػالماة ياػػن رتػ عػػيدا هػػائال مػ ااػػيعاة ,راتاػػا أف ت اىػ اعبام ػػة رعاّ ػػا
المست اا و ةطم إاا ادـ اغبرم ااشرة نن ع ي ارمػ ناؼبسػرنا ف هػ
اابالد(ٖ).

(ٔ)
(ٕ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1583111.aspx
(ٖ) http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1582111.aspx
http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1614111.aspx

_______
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ٕٕٖٔٗٙ/ٔ/هػٔٓ ,ص.
ٕٕٖٔٗٙ/ٔ/هػٔٓ ,ص.
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دور وزارة التعليم العالي في املحافظة على الجماعة

ن سبا اات اى ااين اطلا نفػي اؼبر ػز اؼبػااازو ال سػطاة برئاسػة مستشػار ااشػرنف
اإلس ػػالماة اػ ػرئاس ؾبل ػػس نزراء مااازة ػػا اا ػػي ت ر عب ػػياهلل ؿبم ػػي زةػ ػ عل ػػى ت ػ ػ د اعبام ػػة
اإلسػػالماة ن رسػػي (اإلمػػاـ ؿبمػػي ب ػ عبػػياا هاب ال سػػطاة ندراس ػػاهتا) باعبام ػػة ةش ػػر
اا سػطاة نتطباااهتػػا ,نعػػي شبػ اا فػػي اؼبػػااازو ت ػ د اؼبملكػػة اا رباػػة ااسػ دةة بااػػادة ػػادـ
اغبػػرم ااشػرة اؼبلػػك عبػػياهلل بػ عبػػياا زةز آؿ سػ د ااتأىػػا ؼببػػيأ اا سػػطاة نةشػػر
ثاافػػة ااتسػػام ناغب ػ ار ب ػ أتبػػاع اردةػػاف نااثاافػػات أكبػػاء اا ػػاجمل ,ن ش ػ ا ػػاالت,
اةطالعا م تاب اهلل ت ا نسنة ةبا ؿبمي ىلى اهلل علا نسلم(ٔ).
____

(ٔ)

http://www.iu.edu.sa/News/Pages/1338111.aspx

_______

251

ٖٔٗٙ/ٔ/ٕٛهػٔٓ ,ـ.

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

اخلامتة
النتائج:

ٔ -ةاصػػي باعبماعػػة مػػا اة ػ علػػى سػػنة رس ػ ؿ اهلل ىػػلى اهلل علا ػ نسػػلم ب ػػم سػػلحمل
ارمة ناتتما فا ااس اد ارعظم على أمري نايي.
ٕ -المام ة اإلسالماة أدنار ت لاماة نعلماة ناتتماعاػة اتحااػق االتتمػاع نةبػ ااتحػزب
ناالفرتاؽ.
ٖ -ةتمث ػ ػ اا ػ ػػينر اات لام ػ ػػي المام ػ ػػة اإلس ػ ػػالماة أر اهن ػ ػػا ارساس ػ ػػاة اإلدارة اعبام ػ ػػة
نأعضاء هائة ااتيرةس ناؼبناهج نطرؽ ااتيرةس.
اؼبػرسبرات ناانػػينات ناحملاضػرات نااػػينرات ااشػػرعاة ناؼبسػػاباات

ٗ -ااػػينر اا لمػػي ةػ ز
اا لماة نااثاافاة.
٘ -المام ػػة دنره ػػا االتتم ػػاعي اؼبتمثػ ػ مش ػػار ة اعبام ػػة س ػػن ةا االيت ػػاء ب ػػااا ـ
اا طين ,ناات انف ما اعب ات اؼبختل ة ابراز دنر االتتماع ناغبن علاػ مثػ رئاسػة
ارمر باؼب رنؼ ناان ي ع اؼبنكر نت از ارم اا اـ.
التوصيات:
ٔ -دراسػ ػػة علماػ ػػة علػ ػػى مسػ ػػت

رسػ ػػائ اؼباتسػ ػػتري ناا ػ ػػي ت را ع ػ ػ دنر اعبام ػ ػػات

ااس دةة ربااق االتتماع نترؾ ااتحزب ناالفرتاؽ.
ٕ -تارةػ ػػر إعالم ػ ػػي ع ػ ػ اعبام ػ ػػة تت ػ ػ ال مرسس ػ ػػة إعالما ػ ػػة رائ ػ ػػية إب ػ ػراز دنر اعبام ػ ػػة
اإلسالماة نمثاالهتا ااس ي اتحااق اا يية اايةناة ناا طناة.
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ٖ -ت اػ دنر اعبام ػػة االتتمػاعي مػ ػالؿ االاػػاءات ناحملاضػرات ناانشػرات اات رة اػػة,
ناات ػػانف مػػا اعب ػػات ذات اال تصػػاص ربااػػق اؽبػػيؼ اؼبنش ػ د م ػ اتتمػػاع ارمػػة
نةب اال تالؼ.
____

_______
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املراجع واملصادر
المااجع:

ٔ .ااارآف ااكرا
ٕ .ابػ يبػػاف ,ؿبمػػي بػ يبػػاف ىػػحا ابػ يبػػاف برتتاػػب ابػ بلبػػاف ,دار اؼب ػػارؼ ,طب ػػة ٕ,ٖٔٚ
ربااق أضبي شا ر.
ٖ .اب ينب  ,أضبي ب ينب اؼبسني ,دار اؼبن اج ,طب ة ٕٜٔٗهػ ,ربااق أضبي م بي عبيااكرا.
ٗ .اب فارس ,أضبي ب فػارس م مػم ماػاةاس االغػة ,دار اا كػر – بػرينت ,طب ػة ٖٜٜٔهػػ ,ربااػق
عبيااسالـ ؿبمي هارنف.
٘ .آؿ ااشػػاخ ,ىػػاحل ب ػ عبػػياا زةز شػػرح اا ااػػية ااطحانةػػة ,دار اؼب ػ دة – اؼبنص رة/مصػػر ,ااطب ػػة
ارن ٕٖٗٔهػ.
 .ٙارابال ,ؿبمي ب ةاىر ااية ىحا نض احمل سن اارتم و ,مكتبة اؼب ارؼ ,طب ة ٜٔٗٔهػ.
 .ٚاارتمػ و ,ؿبمػػي بػ عاسػػى اعبػػاما ااصػػحا (سػػن اارتمػ و) ,دار ااغػػرب اإلسػػالمي – بػػرينت,
طب ة ٜٜٔٛـ.
 .ٛتام ة اؼبلك عبياا زةز أةظمة نا ائ تام ة اؼبلك عبياا زةز ,طب ة ٘ٓٗٔ ,ص ٖ٘ٔ.
 .ٜاغبػػا م ,ؿبمػػي ب ػ عبػػياهلل اؼبسػػتيرؾ علػػى ااصػػحاح  ,دار ااكتػػب اا لماػػة – بػػرينت ,ااطب ػػة
ارن ٔٔٗٔهػ ,ربااق مصط ى عبياااادر عطا.
ٓٔ .ااػ ػػيارمي ,عبػ ػػياهلل عبػ ػػياارضب سػ ػػن ااػ ػػيارمي ,دار ااكتػ ػػاب اا ػ ػػري – بػ ػػرينت ,ااطب ػ ػػة ارن
ٔٗٓٚهػ ,ربااق ف از زمر ن ااي اا لمي.
ٔٔ .ااط و ,سلاماف ب أضبي اؼب مم ااكبري ,مكتبة اب تاماة ,ربااق ضبيو عبيا اي ااسل ي.
ٕٔ .عبػػياارزاؽ ب ػ ػػاـ ااصػػن ال اؼبصػػنحمل ,دار ا لػػس اا لمػػي ,طب ػػة ٖٜٓٔه ػػ ,ربااػػق يباػػب
اارضب ارعظمي.
ٖٔ .اا ساؼ ,ىػاحل بػ ضبػي اؼبػي إ اابحػن اا لػ ـ ااسػل اة ,مكتبػة اا باكػاف – اارةػاض,
ص .ٜٔٛ
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ٗٔ .مسلم ,مسلم ب اغبماج اعباما ااصحا (ىحا مسلم) دار اعبا – برينت.
٘ٔ .اا اػ ػ  ,يلم ػػي أضب ػػي أس ػػس بن ػػاء اؼبن ػػاهج نتنظام ػػا ,دار اا لػ ػ ـ التحاا ػػق نااطباع ػػة ناانش ػػر
ناات زةا ,طب ة  ٕٓٓٚـ.

المواقع:

 .ٔٙاات لام اا ا () www.mohe.gov.sa
 .ٔٚاعبام ة اإلسالماة () www.iu.edu.sa
 .ٔٛىحا ة ااا ـ االاكرتنةاة ( ) http://www.alyaum.com/article/1046693
 .ٜٔم عا ااشاخ اب باز (,) /http://www.binbaz.org.sa
ٕٓ .م عا ااشاخ عبي اارزاؽ ب عبياحملس اابير (.) /http://al-badr.net
ٕٔ .م عا سب ااسالـ . http://www.subulsalam.com
ٕٕ .م عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اإلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ؿبمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياا هاب ال سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطاة ندراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهتا
(.) /http://wasatiahchair.com
ٖٕ .م عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا رسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ظبايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ااشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاخ ؿبمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ إب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراهام ال ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ابط ا
(.) http://www.binibraheemchair.com
ٕٗ .م عا مرياث ارةبااء http://ar.miraath.net/book/1212
ٕ٘ .م عا ااشاخ اب عثام (.) /http://www.ibnothaimeen.com
 .ٕٙم عا رابط اا اجمل اإلسالمي /http://www.themwl.org
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يف محاية اجلماعة

"مؤسسة الىقف اخلريية أمنىذجا»



أد/عبد القادر بن عزوز
أستاذ الفقه كأصوله بكلية العلوـ اإلسالمية،
جامعة اجلزائرُ (بن يوسف بن خدة) كرئيس قسم
الشريعة كالقانوف حاليا.

دور املؤسسات االجتماعية والخريية في حماية الجماعة


تضػػعلا اسسسسػػات ااجتةاويػػة كا ًنيػػة -يف الوقػػا اضا ػػر -بػ داء أدكار اجتةاويػػة
كاقتصػػادية متعووػػة ،تسػػاود امتةػػا كتسػػطم يف تعػػورا كاسػػتقرارا إف أحسػػن تو يفطػػا يةػػا
خيدـ مقاصد اجلةاوة (امتةا).
كإف الع ػ ػػا ر يف مقاص ػ ػػد الوق ػ ػػف كاسسسس ػ ػػات ااجتةاوي ػ ػػة العامل ػ ػػة يف ع ػ ػػاؿ العةػ ػ ػ
ااجتةاوي ولى اختالؼ أهدا طا من ثقا يػة كريا ػية كخًنيػة ...إخل ا يكػاد دػدها ختػرج
يف إطارهػػا العػػاـ وػػن مقاصػػد الوقػػف ،إذ جن ػػدا يتويطػػا صػػار ه ال ػػا يش ػ ططا الواقف ػػوف،
ػػالوقف ولػػى طللػػة العلػػم أك اسسسسػػات العلةيػػة اسريتلف ػػة الديعيػػة أك ًنه ػػا م ػ ال ،يعتط ػػي
إىل مقاصػػد بعػػت اعيػػات امتةػػا اسػػدا مػػن إيػػاوة ال قا ػػة الشػػروية بػػٌن العػػاس كتعػػوير
وقوهلم كحتسٌن أخالقطم كمعامالهتم يةا بيعطم ا يقػ اانسػماـ كالوئػاـ ،كالتعػاكف بػٌن
أ راد اجلةاوة (امتةا).
كمن هعا ،إف اهلدؼ من هذا الورقة اللح ية بياف اسقاصد اآلتية:
-

أثر معظةات امتةا اسدا ولى ااستقرار ااجتةاوي.
القواسم اسش كة بٌن مسسسات امتةا اسدا كمسسسة الوقف.
أمهية تفعي دكر اسسسسة الوقفية يف اجلةاوة(امتةا).
آليات مسسسة الوقف يف محاية استقرار اجلةاوة (امتةا).

كلتحقي الة هذا األهداؼ ددر باللاحث اجلواب ون اإليكالية اآلتية:
إىل أم مدل ميكن سسسسة الوقف ا ًنية أف تسطم يف محاية اجلةاوة(امتةا)؟
كما هي آليات اسسسسة لتحقي ذلك؟
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كلإلجاب ػػة و ػػن ه ػػذا اإلي ػػكالية د ػػدر باللاح ػػث أف يقس ػػم ت ػػه إىل مقدم ػػة كثالث ػػة
ملاحث كخادتة ،معتةدا يف ذلك كله باسعطج ااستقرائي التحليلي.
ولقد جاءت خطة البحث كاآلتي:
مقدمة:
المبحث األول :مفطوـ اسسسسات ااجتةاوية كا ًنية كمقاصدها.
المبحث ثثث ال ث ثثا ي :الت صػ ػػي الشػ ػػروي اوتلػ ػػار إسػ ػػطاـ اسسسسػ ػػات ااجتةاويػ ػػة كا ًني ػ ػػة
يف حفظ اجلةاوة (امتةا).
المبحث ال الث :آليات مسسسة الوقف يف محاية مقاصد اجلةاوة (امتةا).
الخاتمة وأهم التوصيات.
____

_______
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املبحث األول

املؤسسات االجتماعية واخلريية :مفهىمها ،ومقاصدها
أ -تعريف المؤسسات االجتماعية والخيرية في اللغة واالصطالح:
 -10تعريثثف المؤسسثثات فثثي اللغثثة :اسسسسػػات يف أص ػ اللعػػة اػػا مسسسػػة ،كهػػو مػػن
أسػػس ،ػ قوؿ :أسسػػا الػػدار ،إذا رمسػػا حػػدكدها كر عػػا قواوػػدها(ُ) ،كهػػي هعػػا
عىن تعظيم قواود العة بٌن يركاء يف وة مشركع.

 -10تعريف االجتماعية فثي اللغثة :ااجتةاويػة يف أصػ اللعػة مػن اػا ،كااجتةػاع ػد

التفرقػػة ،نقػػوؿ :اسػػتمةا السػػي إذا اجتةػػا مػػن كػ مو ػػا كاجلةػػا ااوػػة العػػاس(ِ)،
اجتةاع العاس يف مو ا كاحد للعيش يسةى عتةعا.

 -10تعريثثف الخيريثثة فثثي اللغثثة :ا ًنيػػة مػػن ا ػػًن ،كهػػو مػػن خػػًن ،كا ػػًن ػػد الشػػر(ّ)،
كهي األ عاؿ اسشركوة الفا لة الا ختدـ الفرد كاجلةاوة.

 -10تعريف الوقف في اللغة :الوقف يف أص اللعة اضلس(ْ).
 -10تعري ثثف المؤسس ثثات االجتماعي ثثة ف ثثي االص ثثطالح :مص ػػعلر مرك ػػؤ م ػػن مسسس ػػة
كعتةا:

 فالمؤسسة :هي بعية يروية أك قانونية لواقا اجتةاوي(ٓ).(ُ) انظر ،لساف العرب ،ابن معظور ،دار صادر ،بًنكت ،طَّ ُُْْ /هػ.ٔ/ٔ :
(ِ) اسصدر نفسه.ّٓ/ٖ :
(ّ) لساف العرب ،ابن معظور.ِْٔ/ْ :
(ْ) اسصدر نفسه.َُٔ/ْ :
(ٓ) انظ ػػر ،معم ػػم اسص ػػعلحات القانوني ػػة ،جػ ػًنار كورن ػػو ،ترا ػػة معص ػػور قا ػػي ،اسسسس ػػة اجلامعي ػػة
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 والمجتم ث  :مػػن اجلةاوػػة ،كهػػم معةووػػة أيػػرياص هلػػم مصػػام هلػػم مصػػام مش ػ كةأك حقوؽ متةاثلةم(ُ).
كمعه طي مك مسسسة أك اعية هتدؼ إىل تللية احدل احتياجات امتةام(ِ).
 -10تعري ثثف المؤسس ثثات الخيري ثثة ف ثثي االص ثثطالح :ه ػػي اعي ػػة ال ػػا تعشػ ػ م ػػن أجػ ػ
أهداؼ إنسانية كخًنية(ّ).
 -10تعريف الوقف في االصطالح :ورؼ الفقطػاء بتعػاريف ك ػًنة أذكػر معطػا تعريػف بػن
قدامة ،إذ قاؿ هو :محتليس األص  ،كتسلي ال ةرةم(ْ).
ب -مقاصثثد المؤسسثثات االجتماعيثثة :ختتلػػف أهػػداؼ مسسسػػات امتةعيػػة بػػاختالؼ
أهػػدا طا كاألدكار الػػا تريػػد القي ػػاـ عػػا داخ ػ اجلةاو ػػة (امتةػػا) ػػًن أف أه ػػدا طا ا
خترج اللا ون اآليت(ٓ):
 حتقي العيش اسش ؾ.=

للدراسات كالعشر كالتوزيا ،بًنكت ،طُُْٖ/قُٖٗٗ-ـ( ُٔٔٓ/ِ :بتصرؼ).
(ُ) اسرجا نفسه/ِ :
(ِ) انظر ،معمم اسصعلحات الفقطية كالقانونية ،د/جرجس جرجس ،الشركة العاسية للكتاب ،للعاف،
طَُ.َِّ :ُٗٗٔ/
(ّ) اسرجا نفسه.ُِٗ :
(ْ) اسعين ،ابن قدامة ،مكتلة القاهرة ،طُّٖٖ /هػ ُٖٗٔ -ـ.ُْٖ/ٖ :
(ٓ) انظر:
Une Nouvelle Stratégie de la Cohésion Sociale, Comité Européen pour la cohésion
sociale, Octobre 2004: p 1-14

كإدارة كتعظػػيم اسسسسػػات ااجتةاويػػة يف ا دمػػة ااجتةاويػػة ،د /هعػػاء حػػا ظ بػػدكم ،اسكتػػؤ
اجلامعي اضديث ،ااسكعدرية ،طََِِـ.ّٖ :
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 حتقي أمن اجلةاوة أك امتةا (الصحة/العذاء/العة /اجلرمية.)... معاجلة الفركؽ ااجتةاوية بٌن أ راد اجلةاوة(امتةا). معاجلة ا ل يف التعا م ااجتةاوي ولى مستول القليلة  /اسذهؤ.-

حتقي التوازف بٌن التعور ااقتصادم كمتعللات العدالة ااجتةاوية.
حتقي التواص بٌن اسسسسات الرمسية كامتةا اسدا.
ااهتةاـ بقضايا األسرة.
العة ولى مراواة الدكلة لللعد ااجتةاوي يف مشاريعطا ااقتصادية.

 رس ثقا ة اسسسكلية ااجتةاوية بٌن أ راد اجلةاوة(امتةا). ترسيخ معظومة القيم األخالقية ااجتةاوية. تشميا العشاطات ااجتةاوية اسريتلفة (الريا ية /ال قا ية/اضقوقية/التعووية.)...-

حماربة الععصرية كالتفرقة ااجتةاوية.
تشميا تعةيم ال بية كالتعليم للفئات ااجتةاوية اسريتلفة.
تعةيم ال قا ة الصحية.
حتقي ااحتياجات ااجتةاوية.

 مواكلة ااحتياجات ااجتةاوية استمددة. تو ًن اجلطد كتوحيد العاقات اسريتلفة اسالية كالفعية.ت -مقاصد المؤسسة الوقفية الخيرية :تعة اسسسسة الوقفية لتحقي الػة مػن اسصػام
الديعيػػة كالدنيويػػة للفػػرد كاجلةاوػػة(امتةا) عػػدؼ محايػػة كليػػاهتم ا ةػػس كالػػا أالطػػا
يف اآليت:
 -10حفظ كلية الدين :يعترب الوقف كسيلة سصلحة حفظ كلية الدين ،إذ هو قربة يػروية
يطػػدؼ الواقػػف مػػن كرائطػػا أف يعػػاؿ مر ػػاة اف تعػػاىل كهلػػذا توجػػه أ ػراد امتةػػا وػػرب
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التػ ػػاريخ اإلسػ ػػالمي إىل كقػ ػػف اسسػ ػػاجد كاسػ ػػدارس القرآنيػ ػػة ،كالوقػ ػػف ولػ ػػى الػ ػػدووة،
كال عور ...كلعػ أبػرز مػا يػدؿ ولػى العالقػة التالزميػة بػٌن الوقػف كمقصػد حفػظ كليػة
الدين ما نق ون ييخ اإلسالـ ابن تيةية يف مس لة يرط الواقػف ،إذ يقػوؿ :ميػرط
الواقف إف كاف قربة كطاوة ف كرسوله كاف صحيحام(ُ).

ػػالوقف ولػػى إمػػاـ اسسػػمد م ػ ال ،كسػػيلة اسػػتةرار التعلػػد بالصػػالة كإ طػػار الشػػعائر
الديعية كدووة العاس إىل العاوات يف األياـ العادية كاسعاسلات الديعية كالعيدين كاجلةعة.
كةػػا يقػ معػػىن اجلةاوػػة كااجتةػػاع مػػن خػػالؿ أداء الصػػلوات الواجلػػة أك التعوويػػة،
كمػػا يطػػا مػػن يػػركط استابعػػة كااسػػتواء يف الصػػفوؼ ،كالتوجػػه ػػو قللػػة كاحػػدة ك ػػًن ذلػػك
مػػن يػػركط صػػالة اجلةاوػػة ،كالػػذم يطػػدؼ إىل نقلػػه مػػن العلػػادة إىل العػػادة ،أم نقلػػه مػػن
سلوؾ داخػ اسسػمد كمتعللػات صػالة اجلةاوػة إىل سػلوؾ خػارج اسسػمد يسػلكه العػاس
يف حي ػػاهتم اليومي ػػة حتقيق ػػا سع ػػىن أخالق ػػة اضي ػػاة ااجتةاوي ػػة بتحك ػػيم مقتض ػػيات أص ػػوؿ
العقائػػد كاألحكػػاـ الشػػروية وةومػػا كاىا ظػػة ولػػى مقاصػػد اجلةاوػػة خصوصػػا الػػا يتلقاهػػا
العػ ػػاس يف اسسػ ػػمد لتشػ ػػة ػ ػػًنا مػ ػػن األمػ ػػاكن كةػ ػػا جػ ػػاء يف مقتضػ ػػى اضػ ػػديث العلػ ػػوم
ً
ً
ورا...م(ِ).
الشريفم ...ىك يجعلى ٍ
ا ًِل األ ٍىر ي
ض ىم ٍسم ندا ىكطى يط ن

كة ػػا إف الوق ػػف ول ػػى اسش ػػتعلٌن بعل ػػوـ الق ػػرآف كاض ػػديث الشػ ػريف كمدارس ػػتطةا ي ػػه
حتقي ػ سعػػىن التلليػػر الػػذم أمػػر بػػه الع ػ ( )كاسعتطػػي بتعريػػف اجلةاوػػة أحكػػاـ الش ػريعة
كمقاصدها من ااجتةاع.
(ُ) عةووة الفتاكل ،ابن تيةية ،دار الكتؤ العلةية ،طََُُْٖ/هػ ُٖٕٗ -ـ.ُُ/ُّ :
ػاىل :ﮋ ﭷ
(ِ) صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،كتػػاب التػػيةم ىكقىػ ٍػو يؿ اللػ ًػه تىػ ىعػ ى

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮊ [اسائدة.ْٕ/ُ :]ٔ :
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ػاؿ « :بػىلِّعيػوا ىو ِّػين ىكلى ٍػو آيىػةن» ...
كةػا جػاء وػن ولػد اف بػن وةػػرك أف العػ ( )قى ى
ػػالتللير يسػػتلزـ بيػػاف مصػػام ااجتةػػاع كمفاسػػد التفػػرؽ كالػػذم ا يكػػوف إا بالقيػػاـ الػػة
الوسػػائ الػػا أريػػد أك أمػػر عػػا الشػػرع مػػن تعػػاكف كنصػػيحة بػػٌن الراوػػي كالراويػػة ،كإقامػػة
الع ػ ػػدؿ كمحاي ػ ػػة اضق ػ ػػوؽ ...إخل كت ػ ػػرؾ اسفاس ػ ػػد ال ػ ػػا ت ػ ػػسدم إىل دت ػ ػػزؽ اجلةاو ػ ػػة (امتة ػ ػػا)
كانفكاكطا.
كإف التلليػر كةػػا يكػػوف مػػن األ ػراد يكػػوف مػػن اسسسسػػات ،كةسسسػة الوقػػف ػػا تتػػو ر
وليه من إمكانات تسط بياف مقاصد الدين كآثارا ولى الفرد كاجلةاوة.
كإف يف حفػظ كليػػة الػػدين ،حفػػظ سعػػىن اجلةاوػػة (امتةػػا) ألف الػػدين يػػعظم العالقػػات
ب ػػٌن األ ػ ػراد كيل ػػٌن اضقػ ػػوؽ كالواجل ػػات ،كيعػ ػػرس ػػيطم ال ػ ػوازع األخالق ػػي لتحقي ػ ػ معػ ػػىن
(ِ)

مالتعارؼم

الوارد ذكرا يف اآلية الكرميػة ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ(ّ) كال ػ ػػذم ا يتحقػ ػ ػ
إا بتػػو ًن أسػػلاب ااسػػتقرار ااجتةػػاوي اسلػػين ولػػى التعػػاكف كربػػا العالقػػات بػػٌن اجلةاوػػة
(ُ) صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،كتػػاب أحاديػػث األنليػػاء ،بػػاب مػػا ذكػػر
وػػن بػػين إس ػرائي  ،حتقي ػ حمةػػد زهػػًن بػػن ناصػػر العاصػػر ،دار طػػوؽ العمػػاة ،طَُُِِْ /هػ ػ:
ْ.َُٕ/
(ِ) اجلاما ألحكاـ القرآف ،القػرط  ،حتقيػ أمحػد الػربدكا كإبػراهيم أطفػيش ،دار الكتػؤ اسصػرية –
القاهرة ،دار الكتؤ اسصرية  -القاهرة ،طَُِّْٖ/هػ  ُْٗٔ -ـ .ّْْ- ّّْ/ُٔ :كزاد
اسس ػػًن يف ول ػػم التفس ػػًن ،اجل ػػوزم ،حتقي ػ ول ػػد ال ػػرزاؽ اسط ػػدم ،دار الكت ػػاب الع ػريب – ب ػػًنكت،
طَُ ُِِْ/هػ.ُّٓ/ْ :
(ّ) اضمرات.ُّ :
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من خالؿ وقػود الػزكاج كاسعاك ػات اساليػة ك ػًن ذلػك كالػا دتػ
ااجتةاوية.

اللػا معظومػة العالقػات

 -10حفثثظ كليثثة ال ث ف  :إف مػػن مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػالمية حفػػظ الػػعفس كاهػػتم بعػػرس
معظوم ػػة التشػ ػريعات كم ػػا تتض ػػةعه م ػػن ق ػػيم حامي ػػة هل ػػا ،ألهن ػػا كس ػػيلة لتحقيػ ػ مع ػػىن
اجلةاو ػػة ،حرم ػػا قتلط ػػا إا ب ػػاض  ،كأم ػػرت بإحيائط ػػا كي ػػروا ال ػػرخ اس ػػتةرار
اجلةاوة باستةرارها(ُ).
كإف مػػن كسػػائ حفػػظ الػػعفس اسعتطيػػة بالتةاسػػك ااجتةػػاوي اهلديػػة الػػا حػػث وليطػػا
اإلسالـ بٌن اسسلةٌن ألهنا تذهؤ الضعيعة كتقيم األلفة بيعطم(ِ) مصػداقا سػا جػاء وػن أيب
ً
ً ً
ؤ ىك ىح ػ ػ ىػر
هري ػ ػػرة (ر ػ ػػي اف وع ػ ػػه) ىو ػ ػ ٍػن الع ػ ػ ػً ِّ ( )قى ػ ػ ى
ػاؿ« :تىػ ىط ػ ػ ى
ػاد ٍكا؛ ىػ ػ ػإف ا ٍهلىدي ػ ػ ػةى تيػ ػ ػ ٍذه ي
الص ٍد ًر.)ّ(»...

(ُ) انظ ػػر ،ق ػػيم امتة ػػا اإلس ػػالمي م ػػن معظ ػػور ت ػػارخيي ،د/أك ػػرـ ػػياء العة ػػرم ،كت ػػاب األم ػػة ،كزارة
األكقاؼ كالشسكف اإلسالمية ،قعر ،دَُُُْْ/هػ.ُِٓ :
(ِ) حمة اف اللالعة ،الدهلوم ،حتقي السيد ساب  ،دار اجلي  ،بًنكت – للعاف ،طَُ ُِْٔ /هػ
 ََِٓـ.َِٗ-َِٖ :(ّ) سعن ال مذم ،كتاب الواء كاهللة ون رسػوؿ اف ،بػاب حػث العػ ولػى التطػادم ،حتقيػ كتعليػ
إبػراهيم وعػػوة وػػوض ،يػػركة مكتلػػة كمعلعػػة مصػػعفى اللػػايب اضلػ – مصػػر ،طَِ ُّٗٓ /ه ػ
 ُٕٓٗ ـ.ُْْ/ْ :ً
امسػه ىًجنػير مػوىىل ب ًػين ه ً
ً
ث ى ًر ً
ً
ايػ وم ىكقىػ ٍد
كقى ى
يؤ م ٍن ىه ىذا الٍ ىو ٍجه ىكأىبيػو ىم ٍع ىشػ ور ٍي ي ه ى ٍ ى ى
يسى :ىه ىذا ىحدي ه ه
اؿ أىبيو و ى
ًً
ػت أ ٍىه ػ ً الٍعًٍل ػ ًم ًمػ ٍػن قًلىػ ً ًح ٍف ًظػ ًػه[ .حكػػم األللػػاا :ػػعيف لكػػن الشػػعر ال ػػاا معػػه
تى ىكلػ ىػم يػػه بػى ٍعػ ي
صحير].
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كإف الوق ػ ػػف اإلس ػ ػػالمي أح ػ ػػد ص ػ ػػور التط ػ ػػادم اسش ػ ػػركع ،الع ػ ػػا ر يف كق ػ ػػف اس ػ ػ ػزارع
كاأليػػمار ل ةارهػػا ككػػذا إجػػازة وقػػد اسزاروػػة ،كاسسػػاقاة يف أرض الوقػػف(ُ) ككقػػف اسرا ػ
الصحية ..كاضيواف ..ك ًن ذلك من أنواع الوقف يعتطي به نظرا إىل أثر الوقف يف اضفػاظ
ولى كلية العفس وقف مزروة مػ ال ولػى جطػة بػر وامػة أك خاصػة يعتطػي إىل حتقيػ الػة
مػػن اسصػػام الديعيػػة كالدنيويػػة معطػػا اسػػتفادة الواقػػف مػػن األجػػر األخػػركم ،كحتقيػ التقػػدير
ػوؿ الل ًػه
ػاؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
ااجتةاوي لفعله ،وةال بقوله  يةا جاء :ىو ٍن ىح ًكي ًم بٍ ًن ًحىزواـ قى ى
الس ٍفلىى.)ِ(»...
( « :)الٍيى يد الٍعيٍليىا ىخٍيػهر ًم ٍن الٍيى ًد ُّ

ك يػػه حتقيػ مصػػلحة اسوقػػوؼ ولػػيطم بتػػو ًن أسػػلاب العػػيش الكػػر مػػن طعػػاـ كيػراب
كمسكن كللاس . .وةال بقوله  يةا جاء :ولد اف بن وةػرك ( ىر ً ىػي اللػهي ىوٍعػهي) « أىف
اإلسػ ػ ىػالًـ خي ػ ػػر ،قىػ ػ ى ً
ػاـ ىكتىػ ٍقػ ػ ىػرأي الس ػ ػالى ىـ ىولىػ ػػى
ىر يجػ ػ نػال ىس ػ ػ ىىؿ الع ػ ػً ( :)أ ُّ
ىم ًٍ ٍ
ػاؿ :تيعٍعػ ػ يػم الع ىعػ ػ ى
ىٍ ه
ؼ »(ّ) ،ح ػػث اض ػػديث ول ػػى أمػ ػرين مطة ػػٌن يف حي ػػاة اجلةاو ػػة
ػا ىكىم ػ ٍػن ىٍ تىػ ٍعػ ػ ًر ٍ
ىم ػ ٍػن ىوىرٍ ػ ى
امتةا مم لة يف إطعاـ الععاـ كالذم يكوف بعريقة ملايرة بالصػدقات اسعرك ػة ،كقػد يكػوف
بتو ًن أسلابه بوقف اسزارع كاأليػمار اس ةػرة ..ػالوقف إذف؛ كسػيلة لسػد ا ػالت يسػتفيد
العاس معه جيال بعد جي (ْ) ،كيق استقرار امتةا كتعاكنه كتكا له.
(ُ) اسعي ػػار ،الونشريس ػػي ،حتقيػ ػ د/حمة ػػد حم ػػي ،دار الع ػػرب اإلس ػػالمي ،ب ػػًنكت ،طَُُْ/ه ػ ػ -
ُُٖٗـ.ُْٖ-ُّٖ/ٕ :
(ِ) صحير اللريارم (اجلاما اسسعد الصػحير اسريتصػر) ،كتػاب الزكػاة ،بػاب ا صػدقة إا وػن طػر
ىن.ُُِ/ِ :
(ّ) صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،كتػػاب اإلميػػاف ،بػػاب إطعػػاـ الععػػاـ مػػن
اإلمياف.ُِ/ُ :
(ْ) حمة اف اللالعة ،الدهلوم.ُِِ :
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كأمػػا األمػػر ال ػػاا الػػذم نلػػه وليػػه اضػػديث كخي ػدـ مقاصػػد حفػػظ كليػػة الػػعفس ،كمعػػه
حفظ مقاصد اجلةاوة ،تر يؤ اضديث يف إ شػاء السػالـ ،ألنػه كسػيلة لالسػتئعاس كطلػؤ
ب ػػٌن أ ػراد اجلةاو ػػة ،اسوص ػ للتل ػػادؿ ا ع ػػاب كااستفس ػػار و ػػن األحػ ػواؿ اسعتط ػػي بالس ػػد
ا ػػالت اسػػسدم إىل حفػػظ اسػػتقرار اجلةاوػػة كحتقي ػ دتاسػػكطا س ػواء ولػػى مسػػتول حتقي ػ
الواج ػ ػػؤ ممػ ػ ػ ال يف الزك ػ ػػاة ،أك يف حتقي ػ ػ اسس ػ ػػتحؤ ممػ ػ ػ ال يف الص ػ ػػدقات التعووي ػ ػػة كال ػ ػػا
من أبرزها الوقف.
 -10حفثثظ كليثثة العقث  :يعتػػرب العقػ معػػاط التكليػػف وعػػد الفقطػػاء محتػػه الشػريعة مػػن كػ
ما يسثر ولى أداء ك يفته الديعية ك داء العلادات كالدنيوية كالتكسؤ اضالؿ.
كإف الوقف كسػيلة ضةايػة العقػ مػن جطػة مػا أكقفػه بعػت العػاس مػن مصػحات ككػذا
مػػدارس للعلػػم كمكتلػػات متعووػػة اسصػػادر كالفعػػوف كقفيػػة تسػػاهم يف نشػػر ال قا ػػة بػػٌن طللػػة
العلػػم كوامػػة العػػاس ممػػا يعشػػا اضركػػة العقليػػة كالفكريػػة للفػػرد كاجلةاوػػة(ُ) ػػا يعػػًن العقػػوؿ
لدل الفرد كاجلةاوة من أمهية العة ولى إياوة ثقا ة ااجتةاع كنلذ الفرقة.
كةا تظطر أمهية مسسسة الوقف يف محاية العق ولى اسستول الفػردم أك ااجتةػاوي
م ػػن جط ػػة العة ػ ػ ول ػػى التع ػػوير ال ق ػػايف للةمتة ػػا وةوم ػػا كمقاص ػػد اجلةاو ػػة كااجتة ػػاع
خصوصا بال قا ة اإلسالمية ،بتصحير الفاسد معطا ،كت ةٌن الصام معطا ،سا هلػا مػن تػ ثًن
يف تشكي حياة اإلنساف ،كمنا ويشه كفرد أك ااوة ألف الفرد نتاج ثقا ة عتةعه(ِ).
(ُ) ي ػػرح ا ري ػػي .ُٖ/ٕ :كاألث ػػر ال ق ػػايف للوق ػػف يف اضض ػػارة اإلس ػػالمية ،ول ػػد اف الزاي ػػدم ،عل ػػة
أكقاؼ ،عُُ/سَٔ -ذك القعدة ُِْٕهػ  -نو ةرب ََِٔـ.َُّ-َُِ :
(ِ) انظ ػ ػػر ،سػ ػ ػػيكولوجية الف ػ ػػرد يف امتةػ ػ ػػا ،د/حمة ػ ػػود يػ ػ ػػاؿ حس ػ ػػن ،دار اآل ػ ػ ػػاؽ العربي ػ ػػة ،مصػ ػ ػػر،
طَُُُِْ/هػََُِـ.ُّّ :
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كلع ػػا يف رس ػػوؿ اف ( )أس ػػوة حس ػػعة بت ةيع ػػه لػ ػ ك عػ ػ كثقا ػػة التع ػػاكف كالتػ ػ زر
ااجتةػػاوي لعيػػعريٌن يف زمانػػه ،كإيػػاوته أل ػراد امتةػػا اسػػدا لالقتػػداء عػػم ،سػػا يػػه مػػن
معظومػػة القػػيم األخالقيػػة اإلسػػالمية بتحوي ػ مضػػةوف العلػػادات مػػن العظريػػة إىل التعلي ػ
العةل ػػي ول ػػى اسس ػػتول ااجتة ػػاوي كم ػػا يع ػػتج وع ػػه م ػػن مع ػػىن دتاس ػػك اجلةاو ػػة ككح ػػدهتا
(ُ)
ػاؿ
ػاؿ :قىػ ى
كسػػيلته التعػػاكف  ،كةػػا جػػاء وػػن أيب موسػػى األيػػعرم (ر ػػي اف وعػػه) قػػاؿ :قىػ ى
ػاـ ًويىػػاهلًً ٍم بًالٍ ىة ًديعىػ ًػة ىاىعي ػوا ىمػػا
الع ػً ُّ (« :)إًف األى ٍيػ ىػع ًريِّ ى
ٌن إًذىا أ ٍىرىملي ػوا ًيف العىػ ٍػزًك ،أ ٍىك قىػ طى ىعػ ي
ً ً و
و ً و
ػاء ك ً
ً
ً
احػ وػد بًالس ػ ًوي ًة ،ىػ يطػ ٍػم ًمػ ِّػين ىكأىنىػػا
ىكػػا ىف وٍعػ ىػد يه ٍم يف ثىػ ٍػوب ىكاحػػد ،يُث اقٍػتى ىسػ يػةواي بػىٍيػ ػعىػ يط ٍم يف إنىػ ى
ًمٍعػ يط ٍم»(ِ).
 -10حفظ كلية ال س أو ِ
العرض :تعترب حفظ كلية العسػ أك العًػرض كقيةطةػا مقصػدا
مػػن مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػالمية ،ألهنػػا كسػػيلة لتحصػػي معػػىن اجلةاوػػة ،ػػال ميكععػػا

تصػػورها مػػن دكف زكاج ،كتكػػاثر(ّ) ،كهلػػذا مقاصػػد الوقػػف اإلسػػالمي ،إذ مضػػةوف مػػا
يوقفػػه العػػاس ولػػى جطػػة ا صػػوص كػػالوقف األهلػػي يق ػ ااسػػتةرار اسععػػوم سعػػىن
العس ػ كالعًػػرض ػػالواقف بوقفػػه سالػػه يف كجػػوا ا ػػًن العامػػة أك ا اصػػة يػػو ر أسػػلاب

اسػػتةرار العسػ بتػػو ًن مسػػتلزماته مػػن تػػو ًن الععػػاـ كالشػراب كالللػػاس كاسسػػكن ك ػػًن
ذلػ ػػك م ػ ػػن اسصػ ػػام كهل ػ ػػذا ج ػ ػاء توجي ػ ػػه الع ػ ػ  أليب طلح ػ ػػة ( )ب ػ ػ ف ي ػ ػػلس
(ُ) انظػػر ،مقومػػات امتةػػا اسسػػلم ،د /ػػاركؽ الدسػػوقي ،اسكتػػؤ اإلسػػالمي ،بػػًنكت ،كمكتلػػة رقػػد
ا اا ،الرياض ،طََُِْٔ/هػ ُٖٗٔ-ـ.ُٕ :
(ِ) صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،كتػػاب الشػػركة ،بػػاب الشػػركة يف الععػػاـ
كالعطد كالعركض.ُّٖ/ّ :
(ّ) انظ ػػر ،ق ػػيم امتة ػػا اإلس ػػالمي م ػػن معظ ػػور ت ػػارخيي ،د/أك ػػرـ ػػياء العة ػػرم ،كت ػػاب األم ػػة ،كزارة
األكقاؼ كالشسكف اإلسالمية ،قعر ،دَُُُْْ/هػ.ُِٓ :
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ػوؿ الل ػ ًػه
ػاؿ :يىػػا ىر يس ػ ى
ول ػػى أهل ػػه كة ػػا ج ػػاء يف ح ػػديث أن ػػس ب ػػن مال ػػك ( ...)ىػ ىق ػ ى
ً ً ً
ً
ً
ىحػؤ أ ٍىم ىػو ًاِل إً ىِل
إًف اللهى تىػلى ىارىؾ ىكتىػ ىع ىاىل يػى يق ي
وؿ لى ٍن تىػعىػاليوا الٍػرب ىحػت تػيٍعف يقػوا ممػا يحتلُّػو ىف ىكإف أ ى
ً
ً
ًً
ػث
ضػ ٍػع ىطا يػىػا ىر يسػ ى
ػوؿ اللػ ًػه ىحٍيػ ي
صػ ىػدقىةه للػػه أ ٍىر يجػػو بًرىهػػا ىكذي ٍخىرىهػػا وٍعػ ىػد اللػػه ى ى
بػىٍيػ ير ىحػػاءى ىكإًنػ ىطػػا ى
ػاؿ رابًػ ً
ً
ػك مػ ه ً
ػر ىكقى ػ ٍد
ػاؿ ىر يسػ ي
ػاؿ ىػ ىقػ ى
أ ىىر ىاؾ اللػػهي قىػ ى
ػوؿ اللػ ًػه ( :)بىػ وػخ ذىلػ ى
ػاؿ ىرابػ ه
ػك ىمػ ه ى ه
ػر ،ذىلػ ى ى
ً
ػوؿ
ػاؿ أىبػيػو طىٍل ىح ػةى :أىٍػ ىعػ ي يػىػا ىر يسػ ى
ٌن .ىػ ىقػ ى
ػا ىكإً ِّا أىىرل أى ٍف ىٍَت ىعلى ىطػػا ًيف ٍاألىقٍ ػ ىػربً ى
ػا ىمػػا قػي ٍلػ ى
ىمس ٍعػ ي
اللػ ًػه ،ىػ ىق ىسػ ىػة ىطا أىبػيػو طىٍل ىحػةى ًيف أىقىا ًربًػ ًػه ىكبػى ًػين ىو ِّةػ ًػه »(ُ) بػػٌن اضػػديث الش ػريف للصػػحايب
أمهية ترتيؤ اسصام كأف كقف ال لث أك التصدؽ بػه يقػ اسصػلحة اسرجػوة معػه ،كأف
تػػرؾ بعػػت اسػػاؿ للورثػػة يػػه حتقي ػ مقصػػد حفػػظ العس ػ أك العًػػرض وةػػال بالقاوػػدة
الكلي ػ ػ ػػة يف ترتي ػ ػ ػػؤ األكلوي ػ ػ ػػات أن ػ ػ ػػه إذا اجتةع ػ ػ ػػا مص ػ ػ ػػام ديعي ػ ػ ػػة نق ػ ػ ػػدـ األص ػ ػ ػػلر
األصػػلر(ِ) ،كةػػا يػػه التعليػػه ولػػى أف اسػػتقرار الفػػرد مرهػػوف باسػػتقرار اجلةاوػػة بتػ مٌن
ركريات ويشطا.
 -10حفظ كلية المال :يعترب اساؿ كسيلة جلةلػة مػن اسصػام الديعيػة كالدنيويػة ػاضج مػ ال
أكجلتػه الشػريعة ولػػى اسسػتعيا بصػػحته كمالػه ..كةػا يعتػػرب كسػيلة ضفػػظ كليػة الػػعفس
ا يقتعيه صاحله من طعاـ كيراب كللاس ..إخل.
كإف العػػا ر يف طليعػػة الوقػػف دػػد الفقطػػاء يش ػ طوف يف العػػٌن اسوقو ػػة اانتفػػاع كا ت ػوا
بلعالف ما ا نفا معه ،كإف هذا الفتاكل الفقطيػة حتقػ معػىن تعةيػة اسػاؿ ةقصػود الواقػف
(ُ) ص ػ ػ ػ ػػحير اللري ػ ػ ػ ػػارم (اجل ػ ػ ػ ػػاما اسس ػ ػ ػ ػػعد الص ػ ػ ػ ػػحير اسريتص ػ ػ ػ ػػر) ،كت ػ ػ ػ ػػاب الزك ػ ػ ػ ػػاة ،ب ػ ػ ػ ػػاب الزك ػ ػ ػ ػػاة
ولى األقارب.ُُٗ/ِ :
(ِ) حما ػ ػ ػرات يف مقاص ػ ػ ػػد الش ػ ػ ػريعة ،د/ب ػ ػ ػػن وػ ػ ػػزكز ول ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػادر ،دار قرطل ػ ػ ػػة ،طَُُِْٕ/ه ػ ػ ػ ػ
ََِٔ -ـ.ِٓ :
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ليس إخػراج بعػت مالػه مػن دكرة اإلنتػاج لالسػتطالؾ اآلا؛ كإمنػا يطػدؼ إىل جعلػه يسػتةر
يف ت ديػػة ك يفتػػه يف اضيػػاة ،وقػػف أرض زراويػػة م ػ ال يق ػ هػػذا اسعػػىن مػػن جطػػة أف هػػذا
األرض حتتػ ػػاج إىل خدمػ ػػة تعػ ػػود بػ ػػالربر ولػ ػػى اسوقػ ػػوؼ ولػ ػػيطم تسػ ػػد حاجػ ػػاهتم كأهلطػ ػػم
مػ ػػن طعػ ػػاـ كحتفػ ػػظ ك ػ ػرامتطم اإلنسػ ػػانية كتػ ػػو ًن هلػ ػػم بعػ ػػت اسػ ػػاؿ يسػ ػػتعةلونه يف يوميػ ػػات
معيش ػػتطم ،كة ػػا حتقػ ػ مع ػػىن تعةي ػػة اس ػػاؿ كتداكل ػػه ب ػػٌن الع ػػاس م ػػن خ ػػالؿ ال ػػركة اسعتم ػػة
من األرض.
كة ػػا أف يف الق ػػوؿ ش ػػركوية كق ػػف العق ػػود لالقػ ػ اض كة ػػا ج ػػاء و ػػن بع ػػت قط ػػاء

اسالكية(ُ) كاضعابلة(ِ) يق تسطي تو ًن رؤكس األمواؿ للةق ض يسػتعٌن ربربتػه كقدراتػه
لتعةية هذا اساؿ ولى أف يرجعه للوقف يف اسدة استف وليطا ،كمعه حتقي معػىن محايػة اسػاؿ
فطومػػه العػػاـ كهػػو التػػداكؿ كوػػدـ ااكتعػػاز كحتقي ػ اسصػػام الديعيػػة كالدنيويػػة اسرجػػوة معػػه
كالػػا تعتطػػي باسػػتقرار اجلةاوػػة(امتةا )مػػن جطػػة إسػػطاـ أ ػرادا مػػن خػػالؿ مسسسػػة الوقػػف
بتو ًن اضد األدىن من أسلاب األمن ولى العفس كاأله تعليقا وةليا سػا جػاء يف اضػديث
و ػػن س ػػلةة ب ػػن ولي ػػد اف ب ػػن حمص ػػن األنص ػػارم ،و ػػن أبي ػػه ،ق ػػاؿ :ق ػػاؿ رس ػػوؿ اف (:)
ً
ًً
ً ً ً
ًً ً
ىصػػلى ىر ًمػٍع يك ٍم يم ىعػ ن
ػوت يػى ٍومػػه ،ى ىك ىمنػىػا حيػ ىػز ٍ
ػاس ًيف ىج ىسػػدا ،آمعنػػا ًيف سػ ٍػربًه ،وٍعػ ىػداي قيػ ي
« ىمػ ٍػن أ ٍ
ت لىػػهي
ُّ
الدنٍػيىا»(ّ).
(ُ) تػػاكل الػػربزِل ،حتقي ػ أد/حمةػػد اضليػػؤ اهليلػػة ،دار العػػرب اإلسػػالمي ،بػػًنكت ،طَُ:َََِ/
ٓ.ّٓٔ/
(ِ) عةووة الفتاكل ،ابن تيةية.ُِٗ/ُّ :
(ّ) سعن ابن ماجه ،حتقيػ حمةػد ػساد ولػد اللػاقي ،دار إحيػاء الكتػؤ العربيػة  -يصػ ويسػى اللػايب
اضل  ،كعاب الزهد ،باب القعاوة[ .ُّٖٕ/ِ :حكم األللاا :حسن].
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ث -مقار ثثة نثثين مقاصثثد مؤسسثثة الوقثثف والمؤسسثثات االجتماعيثثة :يػػكلا مسسسػػة
الوق ػػف و ػػرب تارخيط ػػا حم ػػورا أساس ػػيا ب ػػٌن العظ ػػاـ الق ػػائم كامتة ػػا اس ػػدا كمسسس ػػاته
اسريتلفػػة ،ػػال نكػػاد جنػػد مسسسػػة اجتةاويػػة مسػػتقلة وػػن خػػدمات الوقػػف إذ كانػػا
اسػػدف كمػػا يتولػػد وعطػػا مػػن مسسسػػات الصػػحة كالتعلػػيم كالت قيػػف كال يػػه كروايػػة أسػػرة
تتةحور حوؿ مسسسة الوقف(ُ).
كم ػػن هع ػػا ك ػػاف الوق ػػف مي ػ ق ػػوة أك ػػعف التةاس ػػك اضاص ػ ب ػػٌن امتة ػػا كالدكل ػػة
كمسسسػػات امتةػػا اسػػدا ،ألنػػه مي ػ اضا ػػن الػواقعي لكػ اسشػػاك ااجتةاويػػة كاضلػػوؿ
اسةكعػػة(ِ) إا أف هػػذا الػػدكر قػػد تراجػػا يف الك ػػًن م ػػن الػػدكؿ العربيػػة كاإلس ػػالمية بس ػػلؤ
مرحلػػة ااسػػتعةار الػػا يػػطدهتا الك ػػًن معطػػا ،كالػػا َتتطػػد اآلف يف اوػػادة ااوتلػػار لػػه ليقػػوـ
بدكرا ااقتصادم كااجتةاوي –التضامين.
كميكن مالحظة الفركؽ كموا ا ااتفاؽ بٌن مسسسة الوقف كاسسسسات ااجتةاويػة
يف ا يلي:

(ُ) انظػػر ،منػػوذج العةػػارة الوقفيػػة اإلسػػالمية بػػٌن نظريػػات العةػػارة كنظريػػة جػػودة ا ػػدمات ،د/كةػػاؿ
معصػػور ،علػػة أكقػػاؼ ،األمانػػة العامػػة لعكقػػاؼ ،الكويػػا ،عُٕ/سٗ /ذك اضمػػة َُّْه ػ -
نو ةرب ََِٗـ.ُِ-َِ :
(ِ) انظػ ػػر ،اللعػ ػػاء اسسسسػ ػػي للوقػ ػػف يف بلػ ػػداف كاد العي ػ ػ  ،د/نصػ ػػر وػ ػػارؼ ،علػ ػػة أكقػ ػػاؼ( ،القسػ ػػم
اإلجنليزم) ،عُٕ/سٗ /ذك اضمة َُّْهػ -نو ةرب ََِٗـ.ّٖ- ّٕ :

_______
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 -10محث االتفثثا  :تتفػ كػ مػػن اسسسسػػتٌن الوقفيػػة كااجتةاويػػة يف كوهنةػػا هتػػد اف
إىل حتقي ااستقرار ااجتةاوي من خالؿ ال كيػز ولػى أف حتةػ مشػاريعطةا األبعػاد
أك اسقاصد اآلتية(ُ):
البعد االجتماعي

البعد التنموي احمللي

مقصد التغيري االجتماعي

دتتٌن الركابا ااجتةاوية - .اللحث ون رص للعةػ -دوػػم األ كػػار اسلتكػػرة الػػا العة ػ ػ ول ػػى حتقي ػ ػ مل ػػدأ للعاق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اسععل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف خت ػ ػػدـ امتة ػ ػػا كتع ػ ػػور م ػ ػػنإمكاناته.
امتةا.
اسساكاة يف الفرص.
 دتكػ ػ ػ ػ ػػٌن اح ػ ػ ػ ػ ػ اـ التعػ ػ ػ ػ ػػوع  -مراوػػاة اللعػػد ااجتةػػاوي  -تعوير اضياة ااجتةاويػةػػا يقػ ػ مقاص ػػد التض ػػامن
ال قايف/اسػ ػ ػػذه بػ ػ ػػٌن أ ػ ػ ػراد يف اسشاريا التعةوية.
كالعدالة ااجتةاوية.
امتةا.
 تعةي ػ ػػة معظوم ػ ػػة التض ػ ػػامنااجتة ػ ػ ػ ػ ػػاوي ل ػ ػ ػ ػ ػػدل أ ػ ػ ػ ػ ػراد
امتةا.
 العة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ولػ ػ ػ ػ ػ ػػى إيػ ػ ػ ػ ػ ػػلاعاضاج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركرية
للةمتةا.
 العة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ولػ ػ ػ ػ ػ ػػى أخلقػ ػ ػ ػ ػ ػػةالتع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامالت ااجتةاوي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اسريتلفة.
(ُ) انظر ث،

http: //www. creslimousin.org/spip.php?article27 l'utilité sociale,

_______
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 -10محث ث االخ ثثتال  :ختتل ػػف مقاص ػػد اسسسس ػػة الوقفي ػػة و ػػن ًنه ػػا م ػػن اسسسس ػػات
ااجتةاوية يف:
 كوف إنشاء مسسسة الوقف ي يت بسلؤ ديػاا تعلػدم وكػس اسسسسػات األخػرل الػااللا ما تكوف دنيوية حمضة.
 مشولي ػػة أ ػ ػراض اسسسس ػػة الوقفي ػػة لتحتض ػػن اي ػػا األنش ػػعة أك اسقاص ػػد اسش ػػركوة ال ػػاهتػػدؼ إىل حتقيقطػػا اسسسسػػات ااجتةاويػػة ،ب ػ تعػػدل أمرهػػا لتكػػوف حا ػػعة كداوةػػة
ألنشعتطا اسريتلفة.
 ا تعح ػ اسسسسػػة الوقفيػػة بانتطػػاء أ را ػػطا ب ػ تتحػػوؿ دمػػة أقػػرب ػػرض لػػعكؿالذم أنشئا من أجله وكس اسسسسات ااجتةاوية األخرل.
ج -مبث ث ثثررات ام ث ث ثرات المؤسسث ث ثثات االجتماعيث ث ثثة والخيريث ث ثثة فث ث ثثي تحقي ث ث ث مقاصث ث ثثد
الجماع ث ثثةماالجتما  :تتع ػ ػػدد اس ػ ػػربرات الواقعي ػ ػػة للق ػ ػػوؿ ب مهي ػ ػػة إي ػ ػراؾ اسسسس ػ ػػات
ااجتةاويػػة يف وةليػػة حتقي ػ مقاصػػد اجلةاو ػػة للوص ػػوؿ للعػػيش اسش ػ ؾ مػػا مراوػػاة
الفركؽ ااجتةاوية كاسذهلية كالعرقية كالا أالطا يف اآليت(ُ):
 القػدرة ولػى اػا أكػرب وػدد مػن استعػووٌن مػن أ ػراد اجلةاوػة(امتةا) دمػة نشػػاطاهتاااجتةاوية اسريتلفة.
(ُ) انظر،
Une Nouvelle Stratégie de la Cohésion Sociale: p15 & Le rôle des organisations de la
société civile de defense
de l’environnement: le cas du Chili ،Mémoire de fin d’Etudes présenté par Marcela
Pulgar San Martín En vue de l’obtention du grade académique de Année académique
2009-2010 ،Master en Sciences et Gestion de l’Environnement ،Université Libre de
Bruxelles Directeur: Prof. Edwin Zaccai: 33 .

كا ل بية كتعةية امتةا العريب ،د/وةر التعوخي الشيلاا ،الدار العربية للكتاب ،ليليا _تونس ،طُٖٓٗـ.ّٕ-ُٕ :
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 القرب من الشرائر ااجتةاوية اسريتلفة. س ػػروة اضرك ػػة يف التعامػ ػ م ػػا األح ػػداث ااجتةاوي ػػة رب ػػالؼ اسسسس ػػات الرمسي ػػة ال ػػاتضلعطا يركط قانونية يكلية.
 اوتةاد طرؽ تواص اللسيعة ك ًن اسعقػدة يف ااطلػة الشػرائر ااجتةاويػة ذات ال قا ػةاستوسعة كاىدكدة.
 حت ػػديث لع ػػة التواص ػ ػ ااجتة ػػاوي (الش ػػفطية) كاسص ػػعلحات اسس ػػتعةلة يف األكاس ػػاالشعلية سواكلة التعورات اللعوية اسستمدة.
 سروة التواص ما الفاوليٌن يف عاؿ العشاط اسراد حتقيقه كطعيا كجطويا كدكليا. ااوتةاد ولى اسوارد كالقدرات اىلية. ارتكازها ولى بعاء اإلنساف كحتقي أمعه الديين كالعفسي كااقتصادم . . .إخل. وةلط ػػا ول ػػى حتقيػ ػ اارتل ػػاط ااجتة ػػاوي بااوتة ػػاد ول ػػى العوامػ ػ الديعي ػػة كالعاطفي ػػةكالليولوجية ..لدل اإلنساف.
____

_______
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املبحث الثاني

التأصيل الشرعي العتبار إسهام املؤسسات االجتماعية
واخلريية يف حفظ اجلماعة

يعل ػ ػ ول ػ ػػى م ػ ػػا يص ػ ػػدر م ػ ػػن األ ػ ػراد اضقيق ػ ػػٌن أك ااوتل ػ ػػاريٌن تص ػ ػػر ا ،كالتص ػ ػػر ات
يف الشػريعة اإلسػػالمية ا ختػػرج وػػن مضػػةوف اضكػػم الشػػروي التكليفػػي ،تػػارة تكػػوف كاجلػػة
كأخرل معدكبة ،كترة أخرل حمرمة أك مكركهة أك ملاحة.
كإف اللاحػػث يف التكييػػف الشػػروي سػػدل مشػػركوية تصػػر ات اسسسسػػات ااجتةاويػػة
اسعاصرة ا خيرج يف حكةه ون مقتضى األقساـ ا ةسة للحكم الشروي التكليفي.
كميكػػن لللاحػػث يف مشػػركوية وةػ اسسسسػػات ااجتةاويػػة  -ػػًن اسعا يػػة يف تصػػر اهتا
سقتضى الشريعة اإلسالمية – اف يلعيطا ولى األصوؿ ااجتطادية اآلتية:
أ -دليث ث ث االست ث ثثحاب :يق ػ ػػرر ولة ػ ػػاء األص ػ ػػوؿ أف ماألصػ ػ ػ بق ػ ػػاء م ػ ػػا ك ػ ػػاف ول ػ ػػى
م ػػا ك ػػافم(ُ) ،أم األص ػ اسعت ػػرب ي ػػروا يف التص ػػر ات الص ػػادرة م ػػن األي ػػرياص أهن ػػا
دتشي ولى أص اإلباحة ما يقم دلي يف اضاؿ أك اس ؿ ولى ودـ اوتلارها(ِ).

(ُ) القواود كالضوابا الفقطية استضةعة للتيسًن ،ولد الرمحن بن صام العلد اللعيف ،وةادة اللحػث
العلةي باجلامعة اإلسالمية ،اسديعة اسعورة ،اسةلكة العربية السعودية ،طَُُِّْ /هػََِّ/ـ:
ِ.ْٔٓ/
(ِ) موسووة القواود كالضوابا الفقطية اضاكةة للةعامالت اسالية ،يف الفقه اإلسالمي ،د/ولي أمحد
العدكم ،دار وا اسعر ة ،طُُْٗ/هػ ُٗٗٗ -ـ.ّٕٗ/ّ :
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كإف الع ػػا ر يف مقاص ػػد اسسسس ػػات ااجتةاوي ػػة كوةلط ػػا ا د ػػد ن ػ ػ

م ػػن الكت ػػاب

أك الس ػػعة أك ااا ػػاع ول ػػى الق ػػوؿ ععط ػػا ،كمع ػػه ػػالقوؿ يط ػػا ا خي ػػرج و ػػن أص ػ اإلباح ػػة
كاضكم جبواز وةلطا ما يقم دلي ولى االفتطا صراحة سقتضى الشريعة يف وةلطا.
كم ػػن مقتض ػػيات ه ػػذا األص ػ أف مالت ػػابا ،ت ػػابام(ُ) كأف ماألص ػ أف ا يف ػػارؽ الف ػػرع
األص إا ب مور ركريةم(ِ) ،كإف العػاطر يف والقػة مقاصػد إنشػاء اسسسسػات ااجتةاويػة
ددها كسيلة دمة مصلحة ركرية أك حاجيػة أك حتسػيعية أك بعلػارة ختػدـ مصػام معتػربة،
كإف اختلفػ ػػا رتلتطػ ػػا مػ ػػن مصػ ػػلحة كاجلػ ػػة أك معدكب ػ ػػة أك ملاحػ ػػة ،كع ػ ػػذا ااوتلػ ػػار يتقػ ػػرر
مشركوية إنشاء هذا اسسسسات بالعظر من أف للوسائ أحكاـ اسقاصد(ّ).
ب -دليث العثثر والعثثادة :إف وة ػ اسسسسػػات ااجتةاويػػة دػػرم حكةطػػا ولػػى حكػػم
العادات الا ماألص يطا العفو ،ال يظر يطا إا ما حرمه الشرعم(ْ).

(ُ) األيلاا كالعظائر ،السيوطي ،دار الكتؤ العلةية ،طَُُُُْ /هػ َُٗٗ -ـ.ُُٕ :
(ِ) تر القدير ،ابن اهلةاـ ،دار الفكر .ُّْ/َُ :كاسوا قات ،الشاط  ،حتقيػ أبػو وليػدة مشػطور
ابن حسن آؿ سلةاف ،دار ابن وفاف ،طَُُُْٕ /هػُٕٗٗ /ـ.ٕٔ/ّ :
(ّ) قواود األحكاـ يف مصام األناـ ،ابن ولد السالـ ،مراجعة كتعلي طه ولد الرؤكؼ سعد ،مكتلة
الكليات األزهرية – القاهرة ،ط ُُْْ/هػ  ُُٗٗ -ـ.ّٓ/ُ :
(ْ) موسووة القواود كالضوابا الفقطية اضاكةة للةعامالت اسالية ،يف الفقه اإلسالمي ،د/ولي أمحد
العدكم.ّٕٗ/ّ :

_______
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ت -دلي الم ثلحة الرثرعية :إف العػا ر إىل وةػ اسسسسػات ااجتةاويػة ا دػد دلػيال
ولػى اوتلارهػا أك إلعائطػػا يتريػرج القػوؿ شػػركويتطا ولػى دليػ اسصػػلحة اسرسػلة كالػػا
أالطا يف اآليت:

 يقػػرر قطػػاء السياسػػة الشػػروية أف مػػن مقاصػػد اإلمامة(ا ال ػػة) ممو ػػووة ال ػػةالعل ػػوة يف حراس ػػة ال ػػدين كسياس ػػة ال ػػدنيام(ُ) ،كم ػػن كس ػػائ حراس ػػة ال ػػدين كسياس ػػة ال ػػدنيا
كوة ػػال قتضػ ػػى اسصػ ػػلحة اسرسػ ػػلة دػ ػػوز للح ػػاكم إنشػ ػػاء مسسسػ ػػات اجتةاويػ ػػة ختػ ػػدـ يف
مقاصدها كنظامطا استقرار اجلةاوة كحتقي أمعطا ولى كليات ا ةس.
كم ال ػ ػػه تص ػ ػػرؼ العػ ػ ػ ( )باإلمام ػ ػػة ب يل ػ ػػه أ ػ ػ ػراد امتة ػ ػػا ف ػ ػػظ أم ػ ػػن اجلةاو ػ ػػة
كاستقرارها بتو ًن مصادر اسياا بشراء بئر ركمػة مػن اليطػودم ككقفطػا ولػى مصػام اسسػلةٌن
العامة(ِ) كذلك من خالؿ إنشاء مسسسة الوقف ا ًنيػة لسػد حاجػة امتةػا األمعيػة ،كالػا
تعد من أكؿ اسسسسات ااجتةاوية يف تاريخ األمة اإلسالمية.
كم الػػه أيضػػا توجيطػػه  -  -للةلػػادرات ااجتةاويػػة الػػا ختػػدـ مقاصػػد التةاسػػك
األهلػ ػػي ،كااسػ ػػتقرار ااجتةػ ػػاوي ،كفعلػ ػػه مػ ػػا وةػ ػػر (ر ػ ػػي اف وعػ ػػه) يف كقفػ ػػه بإيػ ػػارته
ل ػػه -  -ولي ػػه معلط ػػا وة ػػر م ...يف الفقػ ػراء ،كيف الق ػػريف كيف الرق ػػاب ،كيف س ػػلي
اف ،كابن السلي ...م(ّ).
(ُ) األحكػػاـ السػػلعانية ،اسػػاكردم ،دار اضػػديث – القػػاهرة .ُٓ :كبػػدائا السػػلك يف طلػػائا اسلػػك،
ابن األزرؽ ،حتقي د .ولي سامي العشار ،كزارة اإلوالـ – العراؽ ،طَُ(د .ت .ط).ُِٗ :
(ِ) صحير اللريارم (اجلاما اسسعد الصحير اسريتصر) ،كتاب اسساقاة ،باب يف الشرب ،كمن رأل
صدقة اساء كهلته ككصيته جائزة ،مقسوما كاف أك ًن مقسوـ.َُٗ/ ّ :
(ّ) صحير اللريارم (اجلاما اسسعد الصحير اسريتصر) ،كتاب الشركط ،باب الشركط يف الوقف.ُٖٗ/ّ :
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 إف العا ر يف مقاصػد اسسسسػات ااجتةاويػة أهنػا مفيػدة للةمتةػا ،كمعػه يشػرع وةلطػابعاء ولى القاودة الكلية من مالعقد إذا يكن مفيدا ،كاف باطال ألف العقػود الشػروية
أسلاب مشركوة للفائدة ،إذا خلا يطا كانا لعوا ،كاللعو ا يكوف مشركوام(ُ).
 حاجة العاس إىل اسسسسات ااجتةاوية ،ديز وةلطػا بعػاء ولػى القاوػدة الكليػة :م كػمػػا يتػػاج العػػاس إليػػه يف معايػػطم ك يكػػن سػػلله معصػػية ،هػػي تػػرؾ الواجػػؤ ،أك ع ػ
حمرـ ،يرـ وليطمم(ِ).
____

(ُ) موسووة القواود كالضوابا الفقطية ،د/أمحد العدكم.ُُّ/ّ :
(ِ) موسووة القواود كالضوابا الفقطية ،د/أمحد العدكم.ُُٗ/ّ :

_______
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املبحث الثالث

آليات مؤسسة الىقف يف محاية مقاصد اجلماعة(اجملتمع)
تعد مسسسة الوقف يريكا اجتةاويا كاقتصاديا مطةا للقياـ بدكرا يف إطار تفعي
ااقتصاد ااجتةاوي – التضامين ،كمعه محاية مقاصد اجلةاوة كااجتةاع كاأللفة يف اطار
ااختالؼ اسشركع كةا يقررها قطاء الشريعة حتقيقا سعىن ااستريالؼ كالتسريًن استلادؿ
بٌن أ راد امتةا اإلنساا وةوما كاإلسالمي خصوصا وةال قتضى قوله تعاىل ﮋ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ (ُ).
كقل ػ ػ بيػ ػػاف آليػ ػػات مسسسػ ػػة الوقػ ػػف العةليػ ػػة لتحقي ػ ػ مقاصػ ػػد اجلةاوػ ػػة كااجتةػ ػػاع
كالوحػػدة دػػدر باللاحػػث أف يقػػف ولػػى تعريػػف الوقػػف كبيػػاف مقاصػػدا كمكوناتػػه الػػا تػػربر
القوؿ بإمكانية إسطامه يف حتقي هذا اسقاصد.
أ -صثثور الثثدعم ميثثر المبامثثر لمؤسسثثة الوقثثف لمقاصثثد الجماعثثة/المجتم  :يعػػد
تعزي ػ ػػز معظوم ػ ػػة الق ػ ػػيم األخالقي ػ ػػة ااجتةاوي ػ ػػة وةوم ػ ػػا كمقاص ػ ػػد اجلةاو ػ ػػة /امتة ػ ػػا
كااجتةاع كنلذ التفرؽ من أبرز اسقاصػد الػا ميكػن سسسسػة الوقػف أف تقػوـ بػدوةطا

(ُ) الزخرؼ.ِّ :
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بعريقة ًن ملايرة مػن خػالؿ إنشػاء مصػارؼ أك صػعادي
كاآليت(ُ):

كقفيػة ختػدـ هػذا العػرض

 صث دو دعثثم م ومثثة قثثيم العبثثادات الجماعيثثة الثثوقفي :كهػػو صػػعدكؽ كقفػػييطػػدؼ إىل دوػػم العشػػاطات الدوويػػة ا اصػػة بالعلػػادات اجلةاويػػة ،كبيػػاف مقاصػػدها كأثرهػػا
ولػػى حيػػاة الفػػرد كاجلةاوػػة ،كم الػػه إقامػػة الصػػالة ااوػػة يف اسسػػمد أك اسصػػلى أك العة ػ
أك يف ػػًنهم مػػن األمػػاكن بليػػاف اسصػػام التلعيػػة أك اسرا قػػة سعػػىن إقامتطػػا ااوػػة زيػػادة ولػػى
اسصػػلحة التعلديػػة مػػن إقامػػة هػػذا الػػركن مػػن أركػػاف اإلسػػالـ كاألجػػر اىصػ وليػػه مػػن ذلػػك
صػالىةي اجلى ًةيػ ًا تى ًزي يػد
كةا جػاء وػن أيب هريػرة (ر ػي اف وعػه) ،ىوػ ًن العػً ِّ ( )أنػه قى ى
ػاؿ « :ى
ً
ًً
ً
ص ػالىتًًه ًيف بػىٍيتًػ ًػه ،ك ى ًً ً
ىح ػ ىد يك ٍم إً ىذا تىػ ىو ػ ى
ىولىػػى ى
ين ىد ىر ىج ػةن ،ى ػإف أ ى
ى
ص ػالىته يف يسػػوقهَ ،خىٍ نسػػا ىكو ٍش ػ ًر ى
ً
ا ىخعٍ ىػونة إًا ىرىػ ىعػهي اللػهي ًعىػا ىد ىر ىجػةن ،ىك ىحػا
يد إًا الصالىىة ،ىٍ ىخيٍ ي
ىح ىس ىن ،ىكأىتىى اس ٍسم ىد ،اى ييًر ي
ى ٍ
ى
وٍعػػه خ ًعيئػةن ،حػػت يػ ٍدخ اسسػ ًػم ىد ،كإً ىذا دخػ اسسػ ًػم ىد ،ىكػػا ىف ًيف و
ػا ىٍحتلً يسػػهي،
صػالىة ىمػػا ىكانػى ٍ
ى
ى ى ى ى ىٍ
ى ي ى ى ى ى ي ى ىٍ
ًًً ً
ً ً
صػلِّي ًي ًػه :الل يطػم ا ٍ ًف ٍػر لىػهي ،الل يطػم
صلِّي  -يػى ٍع ًين ىولىٍيه اسىالىئ ىكةي  -ىما ىد ىاـ ًيف ىٍعلسه الػذم يي ى
ىكتي ى
ث ًي ػ ًػه »(ِ) إىل ب ػػالوقوؼ ول ػػى اسص ػػام ال ػػا حتققط ػػا ي ػػركططا الص ػػالة
ٍارمحىٍ ػػهي ،ىم ػػا ىٍ يٍي ػ ًػد ٍ
م ػػن أف خ ػػركج اسس ػػلم متو ػ ػ م ػػن بيت ػػه إىل اسس ػػمد يقػ ػ ال ػػة م ػػن اسص ػػام للمةاو ػػة،
و وؤا كنيته للذهاب إىل الصالة تد عانه لتحقي مصلحة أخرل مم لػة يف االتػزاـ بالعظػاـ
(ُ) انظ ػػر ،التعش ػػئة ااجتةاوي ػػة كدكر اسسسس ػػات ااجتةاوي ػػة يف ػػرس كتعةي ػػة ق ػػيم ال ػػواء كاسواطع ػػة
الصاضة يف األيتاـ ،أد/ولد اف ولد العين امن ،املة العربية للدراسات األمعية كالتدريؤ ،جامعة
نايف العربية للعلوـ األمعية ،السعودية ،ـِٕ/عْٓ.ُُْ-ُُِ :
(ِ) صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،كتػػاب الصػػالة ،بػػاب الصػػالة يف مسػػمد
السوؽ.َُّ/ُ :
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العاـ كاانسماـ ةن كاجلات السًن يف العركقات عر ة اضقوؽ كالواجلات كالػا تعتطػي
إىل حتقيػ انسػػماـ اجلةاوػػة أك امتةػػا ،عػػت اللصػػر ،ككػػف األذل ،كرد السػػالـ ...صػػور
تفاوليػػة بػػٌن األ ػراد اجلةاوػػة أك امتةػػا كالػػا حتق ػ بػػاالتزاـ عػػا معػػىن التوا ػ كالتةاسػػك
ااجتةػ ػػاوي أك اجلةاوػ ػػة وةػ ػػال قتضػ ػػى حػ ػػديث الع ػ ػ ( )كةػ ػػا جػ ػػاء وػ ػػن أيب سػ ػػعيد
اجلليػػوس ًيف العُّرقىػ ً
ا ػػدرم (ر ػػي اف وع ػه) ،ىوػ ًن العػً ِّ ( )قىػ ى ً
ػات .قىػػاليوا :يػىػا
ي
ػاؿ« :إيػػا يك ٍم ىك ٍي ى
ً
ػوؿ افً ( :)ىػ ػًإذىا أىبػىٍيػ ػػتي ٍم
ػاؿ ىر يسػ ػ ي
ث ً ىيطػ ػػا ،قىػ ػ ى
ىر يسػ ػ ى
ػوؿ افً ىمػ ػػا لىعىػ ػػا بػي ػػد ًمػ ػ ٍػن ىعىال ًسػ ػػعىا نػىتى ىحػ ػػد ي
ً
ً
ػف ٍاألىذىل،
ص ػ ًر ،ىكىكػ ُّ
ػس؛ ىػ ٍىوعيوا الع ًري ػ ى ىحقػػهي .قىػػاليوا :ىكىمػػا ىح ُّقػػهي؟ قىػ ى
ػاؿ :ىػ ُّ
ػت الٍلى ى
إا الٍ ىة ٍملػ ى
كرُّد الس ىالًـ ك ٍاألىمر بًالٍةعر ً
كؼ ،ىكالعػ ٍط يي ىو ًن الٍ يةٍع ىك ًر»(ُ).
ىى
ى ٍ ي ى ٍي
 ص ث دو دعثثم ال رثثادات المدرسثثية الثثوقفي :كهػػو صػػعدكؽ يطػػدؼ إىل دوػػماألنشػػعة اسدرسػػية اهلاد ػػة لعػػرس قػػيم اجلةاوػػة كالعةػ اجلةػػاوي بػػٌن التالميػػذ كاسسػػابقات
ال ػػا د ػػؤ أف تت ػ لف م ػػن عةوو ػػات م ػػن التالمي ػػذ ،كا رج ػػات اسدرس ػػية اجلةاوي ػػة لع ػػرس
األيمار كاألنشعة الريا ية بٌن اسدارس ك ًن ذلػك مػن الفعاليػات الػا ختػدـ معػىن العةػ
اسش ؾ بٌن التالميذ كالا تعةي يطم اسطارات الفردية كركح العة اجلةػاوي ،كالػذم يعػزز
معىن اانتةاء اجلةاوي ،كليكن يعارها ممصرؼ يد اف ما اجلةاوة م.
 -صث دو دعثثم جمعيثثات األحيثثاء :كهػػو صػػعدكؽ يطػػدؼ دوػػم األنشػػعة اجلواريػػة

وةوما كتلك الا تكوف يف األحياء الشعلية اىركمػة خصوصػا ،بػدوم اجلةعيػات العايػعة
يف ميػ ػػداف حماربػ ػػة اجلرميػ ػػة كاسريػ ػػدرات كالتسػ ػػرب اسدرسػ ػػي باسسػ ػػامهة مػ ػػا اجلطػ ػػات الرمسيػ ػػة
كاجلةعيػػات بتػػو ًن اسسػػتلزمات الريا ػػية كاسراكػػز ال يطيػػة -اسشػػركوة -لشػػع كقػػا هػػساء
(ُ) صػػحير مسػػلم (اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر ) ،كتػػاب الللػػاس كالزيعػػة ،بػػاب العطػػي وػػن اجللػػوس
يف العرقات كإوعاء العري حقه.ُٕٔٓ/ّ :
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الشػػلاب كالعة ػ ول ػػى تػػدريلطم لت ػ طًن ػػًنهم سعر تػػه ب ػواقعطم ،كللةحا ظ ػػة ولػػى العس ػ
ااجتة ػػاوي ال ػػذم تع ػػودكا ولي ػػه م ػػا العة ػ ػ ول ػػى تعي ػػًن طريق ػػة التفك ػػًن كالعظ ػػر آلخ ػ ػرين
من امتةا بلياف حمم إسطامات الفئات ااجتةاويػة األخػرل الرمسيػة يف دوػم نشػاطاهتم،
مما يولد وعدهم الشعور باانتةاء اسش ؾ للمةاوة كأف هعاؾ من يعتم عم كبشسكهنم.
 -صث دو دعثم الحمثثالت التوعيثة اةعالميثثة الثوقفي :كهػػو صػعدكؽ يطػػدؼ إىل

دوػػم نشػػاط اجلةعيػػات الػػا تعشػػا ولػػى مسػػتول السػػةعي اللصػػرم كالوسػػائا ااوالميػػة
اضدي ة اسريتلفػة وةومػا كالػا يسػطر وليطػا الشػلاب خصوصػا كالػا هتػدؼ لعػرس معظومػة
القيم ااجتةاوية العة كاانتةاء ااجتةاويٌن.
ب -صور الدعم المبامرة لمؤسسة الوقف لمقاصد الجماعةمالمجتم  :تتعػد صػور
الػػدوم اسلايػػر سسسسػػة الوقػػف لتحقي ػ مقاصػػد اسػػتقرار اجلةاوػػة كالوحػػدة يف إطػػار
التعوع ااجتةاوي بتو ًن الة من األسلاب اسادية الا تعد يف دائػرة الوسػائ ا ادمػة
للةقاص ػػد كال ػػا تتة ػ يف إنش ػػاء عةوو ػػة م ػػن اسص ػػارؼ أك الص ػػعادي الوقفي ػػة خت ػػدـ
مقاصد اجلةاوة كااجتةاع أالطا يف اآليت:
 ص دو الحماية االجتماعية الوقفي :تشػك مسػ لة تػ مٌن اضةايػة ااجتةاويػةانش ػػعاا كلػ ػًنا لل ػػدكؿ كامتةع ػػات ،كك ػ ػًنا م ػػا تق ػػا مص ػػادمات ب ػػٌن امتةع ػػات كاجلط ػػات
اضاكةة هلا بسلؤ ودـ تو ًنا أك ودـ قيػاـ ودالػة اجتةاويػة يف حتصػيله لػدل الػلعت دكف
اآلخ ػرين ،ممػػا يػػسدم إىل معازوػػات كانقسػػامات ولػػى مسػػتول اجلةاوػػة (امتةػػا ) كاسعتطػػي
بالتعػػا ر كالتػػدابر الػػذم يص ػ بػػٌن الفػػرد كاجلةاوػػة داخ ػ امتةػػا الواحػػد كاألسػػرة الواحػػدة
كالذم يعتطي إىل التحاسد كالتلا ت كالتقاطا كالذم مردا إىل سلابٌن:
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أولهمثثا :نفسػػي ،حػػؤ الػػذات مركػػوز يف نفػػس اإلنسػػاف يكػػرا مأف يفوقػػه أحػػد مػػن

جعسه يف ييء من الفضائ م(ُ).

وثا يهمث ثثا :و ػػدـ حتق ػ ػ العدال ػػة ااجتةاوي ػػة كاسعا س ػػة اسش ػػركوة ب ػػٌن أ ػ ػراد اجلةاو ػػة
(امتةا).
كألج ذلك جاء العطػي كالتحػذير مػن اضسػد عػا األسػلاب اسسديػة إليػه ،ىع ٍػن أىنى و
ػس،
ػاؿ« :ىا ىحتاس ػ ػ ػ يػدكا ،كىا تىػلا ىضػ ػ ػ ػوا ،كىا تىػ ىق ػ ػ ػػاطىعوا ،كيكونيػ ػ ػ ػوا ًول ػ ػ ػػاد افً
أىف العػ ػ ػ ػً ( ،)قى ػ ػ ػ ى
ى ى
ى ى
ى ى ي ى
ي ى
إً ٍخ ىوانا»(ِ).
كيتحقػ أف اضسػػد سػػلؤ لتفرقػػة اجلةاوػػة (امتةػػا )كةػػا جػػاء يف اضػػديث الش ػريف،
ػاؿ :ىدب إًلىػ ٍػي يك ٍم ىداءي األ ىيم ػ ًم قى ػٍلػلى يك ٍم :اضى ىسػ يػد
عػػن ال ػزبًن بػػن الع ػواـ (« )أىف الع ػً ( )قىػ ى
ً
ً
ػوؿ ىٍحتلً ػ الشػػعر؛ كلى ًكػػن ىٍحتلً ػ الػػدِّين ،كالػ ًػذم نػى ٍف ًسػػي بًيػ ًػداً
ىكاللىػ ٍع ى
ضػػاءي ،هػ ىػي اضىال ىق ػةي ،ىا أىقيػ ي ي ى ى ى ٍ ي
ى
ى ى
ىا تىػ ٍدخليوا اجلع ػةى حػػت تػيسًمع ػوا ،كىا تػيسًمع ػوا حػػت ىحتػػابُّوا ،أىىػ ىػال أينػىلِّػػئ يكم ً ػػا يػ لِّػ ً
ػك لى يكػ ٍػم؟
ػا ىذلػ ى
ي ى ى ٍي ى ٍي ى ى
ي ٍ ى يى ي
أىٍ يشوا الس ىال ىـ بػىٍيػعى يك ٍم »(ّ).

السالمي ،حتقيػ يػعيؤ األرنػاؤكط  -إبػراهيم بػاجس ،مسسسػة
(ُ) جاما العلوـ كاضكم ،زين الدين ى
الرسالة – بًنكت ،طَُِِْٕ/هػ ََُِ -ـ.َِٔ/ِ :
(ِ) ص ػػحير مس ػػلم (اسس ػػعد الص ػػحير اسريتص ػػر ) ،كت ػػاب ال ػػرب كالص ػػلة كاآلداب ،ب ػػاب ب ػػاب العط ػػي
ون التحاسد كالتلا ت كالتدابر.ُّٖٗ/ْ :
(ّ) مسعد اإلماـ أمحد بن حعل  ،حتقي يعيؤ األرنسكط  -وػادؿ مريػد ،كآخػركف ،إيػراؼ :د ولػد
اف بن ولد اىسن ال كي ،مسسسة الرسالة ،طَُ ُُِْ/هػ  ََُِ -ـ ،مسعد باقي العشرة
اسلشرين باجلعة ،مسعد الزبًن بن العواـ (ر ي اف وعه).ِْ/ ّ :
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نله اضديث الشريف ولى محتر العداكة ك ض اسساخاة كسالمة الصػدر مػن العػ م
كالا كصفطا باضالقة ،أم مالقاطعة للةحلة كاأللفة كالصلة..م(ِ) كالا تعتطػي لػ الػدين،
أم بتعييلػػه يف حتكيةػػه يف يػػسكف حياتعػػا كالػػا معطػػا حملػػة اسػػسمعٌن كاىا ظػػة ولػػى اجلةاوػػة
كاستقرار امتةا(ّ).

كإف است م ػ يف نظػػاـ الوقػػف يعتطػػي بػػه نظػػرا أف مػػن مقاصػػدا العة ػ ولػػى التريفيػػف
أك معاجل ػ ػػة بع ػ ػػت اسظ ػ ػػاهر الس ػ ػػللية داخ ػ ػ ػ اجلةاو ػ ػػة (امتة ػ ػػا) أك التقليػ ػ ػ م ػ ػػن ح ػ ػػدهتا
مػػن خػػالؿ اسصػػارؼ الوقفيػػة الػػا هتػػتم بتػػو ًن بعػػت متعللػػات اضةايػػة ااجتةاويػػة مم لػػة
يف الرواية الصحية كاض يف التعليم كاساء كالعذاء...إخل.
كميكػػن للةسسسػػة الوقفيػػة اإلسػػطاـ يف هػػذا امػػاؿ بإنشػػاء مصػػارؼ أك صػػعادي كقفيػػة
خاصػ ػػة باضةايػ ػػة ااجتةاويػ ػػة ت خػ ػػذ يػ ػػك صػ ػػكوؾ كقفيػ ػػة حتػ ػػدد قيةتطػ ػػا يػ ػػث تكػ ػػوف
يف متعػػاكؿ وةػػوـ أ ػراد امتةػػا حػػت يتةكعػوا مػػن اسسػػامهة يطػػا كػ سػػؤ قدراتػػه ،تكػػوف
كا حة اسعا كصعدكؽ ال بية كالتعليم ،كصعدكؽ الرواية الصحية ،كصعدكؽ اسوارد اسائيػة
ك ًن ذلػك مػن الصػعادي الوقفيػة كالػا تقػدـ هػذا الروايػة لع ػراد اجلةاوػة (امتةػا) كتقلػ

(ُ) التةطيد سا يف اسوط من اسعاا كاألسانيد ،ابن ولد الرب ،حتقي مصعفى بن أمحد العلوم ،حمةد
ول ػ ػػد الكل ػ ػػًن اللك ػ ػػرم ،كزارة وة ػ ػػوـ األكق ػ ػػاؼ كالش ػ ػػسكف اإلس ػ ػػالمية – اسع ػ ػػرب ،طُّٕٖ ه ػ ػ ػ:
ِّ.ُْٔ/
(ِ) مرقاة اسفاتير يرح مشكاة اسصابير ،اهلركم القارم ،دار الفكر ،بًنكت ،للعاف ،طَُُِِْ/هػ
 ََِِـ.ُّْٓ/ٖ :(ّ) اسصدر نفسه.ُّْٓ/ٖ :
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من الفركؽ ااجتةاوية بٌن أ راد اجلةاوػة الواحػدة ،كتشػعر العلقػات الضػعيفة معػه باألمػاف
ولى أنفسطا كمستقل أبعائطا ،مما يق التعا م كالت لف ااجتةاوي.
 ص ث دو الخثثدمات االجتماعيثثة الثثوقفيَ :تتطػػد الػػدكؿ لتحقي ػ قػػدرا كل ػًنا مػػنا ػػدمات للةمتة ػػا لتحقي ػ ػ العدال ػػة كااس ػػتقرار ااجتة ػػاويٌن ،كميك ػػن سسسس ػػة الوق ػػف
اسسػػامهة يف تق ػػد خ ػػدمات للةمتةػػا كوق ػػف الس ػػيارات للعق ػ تك ػػرل للش ػػلاب أك بع ػػاء
اسراكز أك َتةعات التمارية تكرل ب سعار معقولة للحػر ٌن ،أك بعػاء مستوصػفات كمػدارس
يف اللوادم تقدـ من خالهلةا خدمات للعلقات ااجتةاوية اىركمة.
كإف هػػذا اسشػػاركة أل ػراد امتةػػا مػػن خػػالؿ الوقػػف ا ػػدمي يسػػطم يف اىا ظػػة ولػػى
مقاصػ ػػد اجلةاو ػ ػػة م ػ ػػن خ ػ ػػالؿ التع ػ ػػاكف كالتكا ػ ػ ااجتة ػ ػػاوي ب ػ ػػٌن الفئ ػ ػػات ااجتةاوي ػ ػػة
اسريتلفػػة ،ممػػا يق ػػوم ي ػػلكة العالقػػات بيػػعطم كيق ػ مقتض ػػيات األخ ػػوة الديعيػػة بػػٌن أ ػراد
اجلةاوة.
 -ص ث دو الترثثغي الثثوقفي :يعػػد تػػو ًن معاصػػؤ الشػػع مػػن أهػػم اانشػػعاات

اسعاص ػػرة يف امتةع ػػات العربي ػػة ك ًنه ػػا ،اللعال ػػة كالفػ ػراغ ل ػػدل أ ػ ػراد امتة ػػا يسدي ػػاف إىل
تفكػػك معظومػػة مقاصػػد اجلةاوػػة (امتةػػا) بانتشػػار اآل ػػات ااجتةاويػػة مػػن جرميػػة معظةػػة
كوعػػف كسػػرقة ،ممػػا يفكػػك التةاسػػك األسػػرم كالعسػ ااجتةػػاوي كالػػذم وػػن ابػػن ولػػاس
ػاؿ الع ػً  :منًعةتىػ ً
ػاف ىم ٍعليػػو هف ًي ًط ىةػػا ىكًػػًنه ًمػ ىػن العػ ً
(ر ػػي اف وعػػه) ،قىػ ى
ػاسِّ :
الصػػحةي
ػاؿ :قىػ ى ُّ
ٍى
ىكال ىفىراغيم(ُ).

(ُ) صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،كتػػاب الرقػػاؽ ،بػػاب ا وػػيش إا وػػيش
اآلخرة.ٖٖ/ٖ :
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نلػػه اضػػديث الشػريف ولػػى خعػػورة الفػراغ (ُ) يف حيػػاة أ ػراد اجلةاوػػة (امتةػػا ) ،بػ ف
تػػو ر الصػػحة أك الس ػواود أك العاقػػات اللش ػرية الفعيػػة اسريتلفػػة ،إذا تسػػتع  ،ػػإف ذلػػك
يضعف امتةا من جطتٌن:
أولهما :تفكك اجلةاوة عمرة أبعائطا لعدـ تو ر رص العة  ،كمػا يف ذلػك مػن آثػار
سللية ولى اسطاجر كأهله من ت ثًنات الليئة وليه كولى تربية أبعائه ولػى معظومػة القػيم الػا
تالقاها يف موطعه.
وثا يهمث ثثا :ط ػػور بع ػػت اآل ػػات ااجتةاوي ػػة كاجلرمي ػػة ،مم ػػا يط ػػدد مرتكػ ػزات األم ػػن

ول ػػى ال ػػعفس كاس ػػاؿ كالع ػػرض كاس ػػسدم إىل تفك ػػك اجلةاو ػػة م ػػن و ػػدـ تواص ػػلطا كهمره ػػا
للعضطا اللعت.
كإف الع ػ ػػا ر سكون ػ ػػات الوق ػ ػػف د ػ ػػدا ي ك ػ ػػؤ م ػ ػػن وعاص ػ ػػر اقتص ػ ػػادية ،إذ ال ػ ػػؤ
م ػػا يتش ػػك م ػػن وق ػػارات أك معق ػػوات أك نق ػػودا ،كه ػػي وعاص ػػر مس ػػاودة ول ػػى تو يفط ػػا
يف مشاريا اقتصادية مصعرة ،كميكن لللاحث أف يتصػور أيػكاا مػن الو ػائف الػا يو رهػا
الوق ػػف ل ػػدوم اس ػػتقرار األس ػػر كمع ػػه اجلةاو ػػة (امتة ػػا) بالتة يػ ػ ب ػػدوم مسسس ػػة الوق ػػف
لعسػػر الفقػػًنة اسعتشػػرة يف األريػػاؼ أك يف ػواحي اسػػدف لتصػػلر أس ػػر معتمػػة يف بيوهت ػػا
ع ػػدؼ التقلي ػ ػ م ػػن الفقػ ػػر كدو ػػم اسػ ػػتقرارها يف أم ػػاكن تواجػ ػػدها (ريفية/ي ػػله حض ػ ػرية)،
ممػػا يػػسدم إىل اسػػتقرار اجلةاوػػة باسػػتقرارها الععاصػػر اسكػػوف هلػػا كاسة لػػة يف األسػػرة ،كميكػػن
أف تسطم مسسسة الوقف يف هذا اسشركع التشعيلي كاآليت:

(ُ) انظػػر مفاسػػد الفػراغ يف وةػػدة القػػارم يػػرح صػػحير اللريػػارم ،العيػػين ،دار إحيػػاء الػ اث العػػريب،
بًنكت.ُِ/ِّ :
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 -ص ث دو ت ميثثة السثثياحة الثثوقفي :يطػػدؼ هػػذا اسشػػركع بتريصػػي

م ػوارد ماليػػة

كوتاد موقوؼ يوجه إىل األسر الفقًنة أك اىتاجة الا تعيش بالقرب مػن اسعػاط السػياحية
الصحراكية أك اجلللية أك القريلة من اسواقا األثرية بالعة ولى:
 إقام ػ ػػة دكرات تدريلي ػ ػػة ول ػ ػػى تقعي ػ ػػات الس ػ ػػياحة س ػ ػػؤ نووط ػ ػػا ،ص ػ ػػحراكية أك جليلي ػ ػػةأك أثرية.
 التػػدريؤ األسػػر ولػػى ط ػػرؽ اادخػػار لتةكيعط ػػا مػػن توس ػػيا دائ ػػرة نش ػػاططا دكف ا ػػاطركلًنة.
 التػ ػػدريؤ ولػ ػػى تقعيػ ػػات تسػ ػػوي الععػ ػػاـ الصػ ػػحي يف عػ ػػاؿ السػ ػػياحة بااوتةػ ػػاد ولػ ػػىاألطلاؽ التقليدية ا اصة باسععقة استواجد يطا العشاط السياحي.
 تشػػميا األسػػر ول ػػى الص ػػعاوات التقليدي ػػة اىليػػة (أللس ػػة /أدكات رياريػػة  /رش/حل ػػيض ػػية )...م ػػا مس ػػاودهتم ول ػػى ت ػػو ًن وت ػػاد موق ػػوؼ لالس ػػتعةاؿ يف تعةي ػػة العش ػػاط
ااقتصادم اسريتار من الصعاوات التقليدية.
 ت ػػو ًن ق ػػركض حس ػػعة موقو ػػة هل ػػذا األس ػػر توج ػػه لتععي ػػة بع ػػت مس ػػتلزمات ه ػػذا الع ػػوعم ػػن الس ػػياحة كاضل ػػاؿ للتس ػػل  ،كا ػػيم للةلي ػػا كم ػػربدات لتريػ ػزين العع ػػاـ ...كا ػػاؿ
كأحصعة كمحًن للركوب...إخل.
 -ص دو الت مية الزراعية الوقفي :إف اهلدؼ من إنشػاء هػذا الصػعدكؽ هػو دوػم

األس ػػر الريفي ػػة اىتاج ػػة سػ ػواء ال ػػا دتتل ػػك أراض إلقام ػػة وليط ػػا اسش ػػاريا تربي ػػة اضيوان ػػات
خيص

جزء معطا للعاء اصعلالت كاآلخر لزرع العلف إلطعاـ اضيوانات

كتعة ػ مسسس ػػة الوق ػػف ول ػػى ت ػػو ًن حيوان ػػات موقو ػػة م ػػن أبق ػػار أك أ ع ػػاـ أك ا ػػاؿ
لتشك هذا اضيوانات األصوؿ اانتاجية ،كةا تسطم يف تػو ًن اللػذكر الػا تػزرع كػ والؼ
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للحيوانات من أج إنتاج اضليؤ كتسويقه للةسسسػات الػا هتػتم بتصػعيا هػذا العػوع مػن
الصػػعاوات العذائيػػة أك بعيػػة َتةيعػػه كالعة ػ ولػػى إنتػػاج األجلػػاف ولػػى العريقػػة التقليديػػة
كالا ا حتتػاج إىل تكعولوجيػا واليػة ،كإمنػا إىل وتػاد بسػيا ميكػن تػو ًنا ػوارد ماليػة موقو ػة
بسيعة ًن مكلفة.
 -ص ث دو السثثلن الثثوقفي :يعػػد تػػو ًن السػػكن ائ ػ مػػن أهػػم العوام ػ اسسػػاودة

ولػى ااسػػتقرار العفسػي أل ػراد األسػرة كمعػػه اسػتقرار امتةػػا (اجلةاوػة) إذ يعػػد الليػػا أكؿ
اىع ػػات ال ػػا ي ػػتعلم يط ػػا اإلنس ػػاف – الف ػػرد أص ػػوؿ التع ػػايش م ػػا اآلخػ ػرين ،م ػػا الكل ػػار
كالص ػػعار ول ػػى ح ػػد السػ ػواء ،كة ػػا يع ػػد حا ػػعا لع ك ػػار اإلدابي ػػة أك الس ػػللية و ػػن ب ػػاقي
امتةا ،انعداـ السكن اىػ ـ دعػ لػدل األسػرة يف ػرس قيةػا احػ اـ ماآلخػرم بػ دعػ
ماألنػػام أم ذاتػػه كيريصػػه مقابػ ػػًنا كيػػرل هلػػا األسػػلقية يف كػ يػػيء ،ػػال يضػػرا سػػالمة
ًنا كا يشعر بااهتةاـ ا يدكر حوله.
كإف يف انعداـ السكن الالئ كت خر الزكاج كانتشار الععوسة كسيلة جلةلة من اسفاسػد
الديعية كالدنيوية من العة ولى اضصوؿ ولى اللذات بعرؽ ًن اسشركوة ،كما يتولػد وعػه
مػػن انتشػػار األطفػػاؿ ػػًن الشػػرويٌن ،كتفشػػي الفاحشػػة يف كاالعػػة ر قػػاء السػػوء األكاسػػا
ااجتةاوية.
 -صث ث دو ال ثثلم االجتم ثثاعي ال ثثوقفي :كص ػػورته أف يعش ػ ص ػػعدكقا كقفي ػػا يط ػػتم

بالصػلر بػػٌن استرياصػػةٌن مػػن أ ػراد امتةػػا ولػى اخػػتالؼ نػػوع ا صػػومة ،بضػػةاف األمػواؿ
استرياصةة وليطا أك بد عطا ولى أساس اسدايعة للةعسػر ك ػًن ذلػك مػن الصػور الػا ميكػن
سسسسة الوقف أف تراها معاسلة ض اسعازوات كاحالؿ الوئػاـ كاأللفػة بػٌن العػاس ممػا يػسدم
إىل ذهاب العداكة كالكراهية اسسللة لتفرؽ اجلةاوة كتشتتطا ك ياوطا بٌن األمم.
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خامتة البحث
انتطى اللاحث إىل الة من العتائج أالطا يف اآليت:
 أف حك ػػم وةػ ػ كإنش ػػاء اسسسس ػػات ااجتةاوي ػػة مػ ػرتلا ك ػػم م ػػا ختدم ػػه ،ػػإف ك ػػافكاجلا ،كانا كاجلة ،كإف كاف معدكبا كانا معدكبة ،كإف كػاف ملاحػا ،كػاف ملاحػا كإف
كاف حمرما كانا حمرمة.
 ميكػػن لػػوِل أمػػر اسسػػلةٌن أف يقيػػد أك يوسػػا أك ميعػػا إنشػػاء اسسسسػػات ااجتةاويػػة ػػايراا من تقدير جلؤ اسصلحة كدرأ اسفسدة للةمتةا أك اجلةاوة.
 مشولية أ راض الوقف لتحتوم الك ًن من أ راض اسسسسات ااجتةاوية. ا م ػػانا م ػػن قي ػػاـ مسسس ػػات اجتةاوي ػػة ككقفي ػػة خت ػػدـ امتة ػػا كحتة ػي دتاس ػػكه كتعة ػػيت لفه.
التوصيات:

يوصي اللاحث ا يلي:
 العة ػ ولػػى التعػػاكف بػػٌن مسسسػػة الوقػػف كالزكػػاة لتوا ػ مقاصػػدمها مػػن جطػػة وةلطةػػاولى استقرار اجلةاوة.
 العةػ ولػى ااهتةػاـ بػاسركز ااجتةػاوي كااقتصػادم – التضػامين سسسسػة الوقػػف يفاسشاريا التعةية ااجتةاوية.
 العة ػ ػ ولػ ػػى مشػ ػػاركة مسسسػ ػػة الوقػ ػػف للةسسسػ ػػات ااجتةاويػ ػػة يف خدمػ ػػة مقاص ػ ػػداجلةاوة.
____
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قائمة املصادر واملراجع
 األيلاا كالعظائر ،السيوطي ،دار الكتؤ العلةية ،طَُُُُْ /هػ َُٗٗ -ـ.
 األحكاـ السلعانية ،اساكردم ،دار اضديث – القاهرة (د .ت .ط).
 إدارة كتعظػػيم اسسسسػػات ااجتةاويػػة يف ا دمػػة ااجتةاويػػة ،د /هعػػاء حػػا ظ بػػدكم،
اسكتؤ اجلامعي اضديث ،ااسكعدرية ،طََِِـ.
 ب ػػدائا السػ ػػلك يف طلػ ػػائا اسلػ ػػك ،ابػ ػػن األزرؽ ،حتقي ػ ػ د .ولػ ػػي سػ ػػامي العشػ ػػار ،كزارة
اإلوالـ – العراؽ ،طَُ(د .ت .ط).
 ال بيػػة كتعةيػػة امتةػػا العػػريب ،د/وةػػر التعػػوخي الشػػيلاا ،الػػدار العربيػػة للكتػػاب ،ليليػػا
_تونس ،طُٖٓٗـ.
 التةطيػػد سػػا يف اسوط ػ مػػن اسعػػاا كاألسػػانيد ،ابػػن ولػػد الػػرب ،حتقي ػ مصػػعفى بػػن أمحػػد
العلػ ػػوم ،حمةػ ػػد ولػ ػػد الكلػ ػػًن اللكػ ػػرم ،كزارة وةػ ػػوـ األكقػ ػػاؼ كالشػ ػػسكف اإلسػ ػػالمية –
اسعرب ،طُّٕٖ هػ.
الس ػػالمي ،حتقيػ ػ ي ػػعيؤ األرن ػػاؤكط  -إبػ ػراهيم
 ج ػػاما العل ػػوـ كاضك ػػم ،زي ػػن ال ػػدين ى
باجس ،مسسسة الرسالة – بًنكت ،طَُِِْٕ/هػ ََُِ -ـ.
 اجلاما ألحكاـ القرآف ،القػرط  ،حتقيػ أمحػد الػربدكا كإبػراهيم أطفػيش ،دار الكتػؤ
اسصرية – القاهرة ،دار الكتؤ اسصرية  -القاهرة ،طَُِّْٖ/هػ  ُْٗٔ -ـ.
 حمة اف اللالعة ،الدهلوم ،حتقي السيد ساب  ،دار اجلي  ،بػًنكت – للعػاف ،طَُ/
ُِْٔ هػ ََِٓ -ـ.
 وةػ ػػدة القػ ػػارم يػ ػػرح صػ ػػحير اللريػ ػػارم ،العيػ ػػين ،دار إحيػ ػػاء ال ػ ػ اث العػ ػػريب ،بػ ػػًنكت
(د .ت .ط).
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 زاد اسسًن يف ولم التفسًن ،اجلوزم ،حتقيػ ولػد الػرزاؽ اسطػدم ،دار الكتػاب العػريب –
بًنكت ،طَُ ُِِْ/هػ.
 سػػعن ال مػػذم ،حتقي ػ كتعلي ػ إب ػراهيم وعػػوة وػػوض ،يػػركة مكتلػػة كمعلعػػة مصػػعفى
اللايب اضل – مصر ،طَِ ُّٗٓ /هػ  ُٕٗٓ -ـ.
 يرح اتصر خلي للريريي ،دار الفكر للعلاوة – بًنكت (د .ت .ط).
 صػػحير اللريػػارم (اجلػػاما اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر) ،حتقي ػ حمةػػد زهػػًن بػػن ناصػػر
العاصر ،دار طوؽ العماة ،طَُُِِْ /هػ.
 صػػحير مسػػلم (اسسػػعد الصػػحير اسريتصػػر )حتقيػ حمةػػد ػساد ولػػد اللػػاقي ،دار إحيػػاء
ال اث العريب – بًنكت(د .ت .ط).
 تر القدير ،ابن اهلةاـ ،دار الفكر (د .ت .ط).
 وة ػػدة الق ػػارم ي ػػرح ص ػػحير اللري ػػارم ،العي ػػين ،دار إحي ػػاء ال ػ ػ اث الع ػػريب ،ب ػػًنكت
(د .ت .ط).
 يرح اتصر خلي للريريي ،دار الفكر للعلاوة – بًنكت(د .ت .ط).
 سػ ػػيكولوجية الفػ ػػرد يف امتةػ ػػا ،د/حمةػ ػػود يػ ػػاؿ حس ػ ػػن ،دار اآل ػ ػػاؽ العربيػ ػػة ،مصػ ػػر،
طَُُُِْ/هػََُِـ.
 سػػعن ابػػن ماجػػه ،حتقي ػ حمةػػد ػساد ولػػد اللػػاقي ،دار إحيػػاء الكتػػؤ العربيػػة  -يص ػ
ويسى اللايب اضل (د .ت .ط).
 سػػعن ال مػػذم ،حتقي ػ كتعلي ػ إب ػراهيم وعػػوة وػػوض ،يػػركة مكتلػػة كمعلعػػة مصػػعفى
اللايب اضل – مصر ،طَِ ُّٗٓ /هػ  ُٕٗٓ -ـ.
 ت ػ ػػاكل ال ػ ػػربزِل ،حتقي ػ ػ ػ أد/حمة ػ ػػد اضلي ػ ػػؤ اهليل ػ ػػة ،دار الع ػ ػػرب اإلس ػ ػػالمي ،ب ػ ػػًنكت،
طََََُِ/ـ.
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 قػػيم امتةػػا اإلسػػالمي مػػن معظػػور تػػارخيي ،د/أكػػرـ ػػياء العةػػرم ،كتػػاب األمػػة ،كزارة
األكقاؼ كالشسكف اإلسالمية ،قعر ،طَُُُْْ/ق.
 قػػيم امتةػػا اإلسػػالمي مػػن معظػػور تػػارخيي ،د/أكػػرـ ػػياء العةػػرم ،كتػػاب األمػػة ،كزارة
األكقاؼ كالشسكف اإلسالمية ،قعر.
 قواود األحكػاـ يف مصػام األنػاـ ،ابػن ولػد السػالـ ،مراجعػة كتعليػ طػه ولػد الػرؤكؼ
سعد ،مكتلة الكليات األزهرية – القاهرة ،ط ُُْْ/هػ  ُُٗٗ -ـ.
 القواوػػد كالض ػوابا الفقطيػػة استضػػةعة للتيسػػًن ،ولػػد الػػرمحن بػػن صػػام العلػػد اللعيػػف،
وةادة اللحث العلةي باجلامعة اإلسالمية ،اسديعة اسعورة ،اسةلكػة العربيػة السػعودية ٌّ،
طَُُِّْ /هػََِّ/ـ.
 لساف العرب ،ابن معظور ،دار صادر ،بًنكت ،طَّ ُُْْ /هػ.
 اسوا قات ،الشػاط  ،حتقيػ أبػو وليػدة مشػطور بػن حسػن آؿ سػلةاف ،دار ابػن وفػاف،
طَُُُْٕ /هػُٕٗٗ /ـ.
 موسػػووة القواوػػد كالض ػوابا الفقطيػػة اضاكةػػة للةعػػامالت اساليػػة ،يف الفقػػه اإلسػػالمي،
د/ولي أمحد العدكم ،دار وا اسعر ة ،طُُْٗ/هػ ُٗٗٗ -ـ.
 مقومػػات امتةػػا اسسػػلم ،د /ػػاركؽ الدس ػػوقي ،اسكتػػؤ اإلسػػالمي ،بػػًنكت ،كمكتل ػػة
رقد ا اا ،الرياض ،طََُِْٔ/هػ ُٖٗٔ-ـ.
 معمػػم اسصػػعلحات القانونيػػة ،جػًنار كورنػػو ،تراػػة معصػػور قا ػػي ،اسسسسػػة اجلامعيػػة
للدراسات كالعشر كالتوزيا ،بًنكت ،طُُْٖ/قُٖٗٗ-ـ.
 معمػػم اسصػػعلحات الفقطيػة كالقانونيػػة ،د/جػػرجس جػػرجس ،الشػػركة العاسيػػة للكتػػاب،
للعاف ،طَُ.ُٗٗٔ/

_______

294

_______

دور املؤسسات االجتماعية والخريية في حماية الجماعة

 مس ػػعد اإلم ػػاـ أمح ػػد ب ػػن حعلػ ػ  ،حتقيػ ػ ي ػػعيؤ األرن ػػسكط  -و ػػادؿ مري ػػد ،كآخ ػػركف،
إي ػراؼ :د ول ػػد اف ب ػػن ول ػػد اىس ػػن ال ك ػػي ،مسسس ػػة الرس ػػالة ،طَُ ُُِْ/ه ػ ػ -
ََُِ ـ.
 مرق ػػاة اسف ػػاتير ي ػػرح مش ػػكاة اسص ػػابير ،اهل ػػركم الق ػػارم ،دار الفك ػػر ،ب ػػًنكت ،للع ػػاف،
طَُُِِْ/هػ ََِِ -ـ.
 حما رات يف مقاصد الشريعة ،د/بن وزكز ولد القادر ،دار قرطلة ،طَُُِْٕ/ه ػ-
ََِٔـ.
 عةووة الفتاكل ،ابن تيةية ،دار الكتؤ العلةية ،طََُُْٖ/هػ ُٖٕٗ -ـ.
 علة أكقاؼ ،عُُ/سَٔ -ذك القعدة ُِْٕهػ  -نو ةرب ََِٔـ.
 علة أكقاؼ ،األمانة العامػة لعكقػاؼ ،الكويػا ،عُٕ/سٗ /ذك اضمػة َُّْه ػ -
نو ةرب ََِٗـ.
 عل ػ ػ ػػة أكق ػ ػ ػػاؼ( ،القس ػ ػ ػػم اإلجنلي ػ ػ ػػزم) ،عُٕ/سٗ /ذك اضم ػ ػ ػػة َُّْه ػ ػ ػ ػ -ن ػ ػ ػػو ةرب
ََِٗـ.
 اسعين ،ابن قدامة ،مكتلة القاهرة ،طُّٖٖ /هػ ُٖٗٔ -ـ.
 اسعي ػ ػ ػػار ،الونشريس ػ ػ ػػي ،حتقيػ ػ ػ ػ د/حمة ػ ػ ػػد حم ػ ػ ػػي ،دار الع ػ ػ ػػرب اإلس ػ ػ ػػالمي ،ب ػ ػ ػػًنكت،
طَُُْ/هػ ُُٖٗ -ـ.
 املػ ػػة العربيػ ػػة للدراسػ ػػات األمعيػ ػػة كالت ػ ػػدريؤ ،جامعػ ػػة ن ػ ػػايف العربي ػ ػػة للعلػ ػػوـ األمعي ػ ػػة،
السعودية ،ـِٕ/عْٓ.
مراج أج بية:

 Une Nouvelle Stratégie de la Cohésion Sociale, Comité Européen
pour la cohésion sociale ،Octobre 2004
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 Le rôle des organisations de la société civile de defense
de
l’environnement: le cas du Chili ،Mémoire de fin d’Etudes présenté par
Marcela Pulgar San Martín En vue de l’obtention du grade académique
de Année académique 2009-2010 ،Master en Sciences et Gestion de
l’Environnement ،Université Libre de Bruxelles
مواق األ تر ت
 http: //www.creslimousin.org/spip.php?article27
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االجتماع وترن الفرلة والتحزب



عبداهلل بن عيضه بن ذياب القثامي
مدير مدرسة ثانوية بتعليم مكة المكرمة

دور اإلدارة املدرسية في تحقيق االجتماع وترك الفرقة والتحزب


احلم د ب رب املني ددادلصال واملل د ة واملسد د م مني ددع ر د د ملو اه ددصال ومني ددع مل ددو و د د و
أمجنيصال أ ا بني :
أن احملافظة منيع اجلمامة ن أمظم أ ل اإل

مال حيث قال تنياىل :ﭽﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﭼ[ رة ل ممرانال ية]301:ال وحيرم اخلروج منيع مجامة ادلسنيمص هي ب كانال
وبأي و ينية ن امل ائلال ومظمت و ية اب تنياىل هبا يف كتابو املنيزيزال

ﭧﭨ

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ رة

ادلائ ةال ية]2:ال وذم

انو وتنياىل يف كتابو املكرمي املذين تفرق ا واختنيف اال فقال تنياىل:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ
ممرانال

[ رة ل

ية ]301:ال وكذملك أو ع هبا املنيب نيع اب منييو و نيم يف أحاديث كثريةال نها ق ملو

نيع اب منييو و نيم« :منييكم باجلمامة وإياكم واملفرقة ؛ فإن املشيطان ع امل اح ال وى
ن االثنص أبني ال ن أراد حب حة اجلنة فنيينيزم اجلمامة ن رتو حسنتو و اءتو يئتو
فذملك ادلؤ ن»

()3

وق ملو نيع اب منييو و نيم « :ن خنيع ي اً ن طامة ملقي اب ي م

( )3زلم بن ميسع بن رة3132( .ىد) .نن املرت ذي .اجلزء املرابع .كتاب املفدنال بداب دا ءداء
يف ملزوم اجلمامة .ح يث رقم  .2311ص.611 :

_______

299

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

املقيا ة ال حجة ملوال و ن ات ومليس يف منقو بينية ات يتة ءاىنيية»()3ال و ا يرتتب
منيع ذملك ن ادللاح املكربى من احملافظة منييها وادلفا املنيظمي من فق ىاال شلا ينيرفو
املنيق ءال وتكثر ش اى ه يف املق مي واحل يث.
وىد ددذا د ددا أك د د ت منييد ددو ىيئد ددة ك د ددار املنينيمد دداء يف بيا د ددا امللد ددادر يف 3612/6/3هال
وأكد ت أيادا منيدع أن ادلمنيكدة املنيربيدة املسدني دية قائمدة منيدع املكتداب واملسدنة وامل ينيدة وملددزوم
اجلمامة واملطامةال فإن اإل ح واملنلي ة فيها ال تك ن بادلظاىرات وامل ائل واه دامليب
امليت تثدري املفدن وتفدر اجلمامدةال وأكد ت اذليئدة حر تهداال كمدا قدرره منيمداء ىدذه املد د قد ديا
وح د يثا ددن حترديه دداال واملت ددذير نه ددا .وأن اه ددني ب املش ددرمي امل ددذي ِ
حيق د ادلل ددني ةال وال
يك د ن نيددو فس د ةال ى د ادلنا د ةال وىددي املدديت ددنها املندديب ددنيع اب منييددو و ددنيمال و ددار
منييهددا د ابتو املك درام وأت ددامهم بإحسددان .وأك د ت اذليئددة منيددع أ يددة اضددط ع اجلهددات
املشرمية واملرقابية واملتنفيذية ب اء اهتا وف ا قات بو أنظمة امل وملة وت ءيهدات والة أ رىدا
وزلا ة كل قلر.
كما أك ؤدتر اجلمامة واإل ا دة (ادلمنيكدة املنيربيدة املسدني دية أمن ذءداً)ال املدذي مُقد يف

ءا نية اإل ام زلم بدن دني د اإل د ية يف3611/33/26-21 :هال حتدت رمايدة خدادم
احلر ص املشريفص ادلنيك م اب بن م املنيزيز ل ني د -رمحو اب -ال منيدع أ يدة اجلمامدة
واإل ا ددةال وأن امل ددية مظم ددت هبم ددا يف املكت دداب واملس ددنةال وأن اإل ا ددة رك ددن الزم ملتنظ دديم
م قددات اهف دراد داخددل امل وملددةال وا ددت ل ادل د ارد مللدداح اجلمامددةال وإقا ددة املني د لال ومحايددة
( )3سدنيم بدن احلجدداج املقشدريي3632( .ىدد) .د ي سدنيم .كتدداب اه دارةال بدداب وءد ب ز ددة
مجامددة ادلسددنيمص من د نته د ر املفددن ويف كددل حددال وحتددرمي اخلددروج منيددع املطامددة و فارقددة اجلمامددة.
ح يث رقم  .3313:ص.3643 :
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املد ينال ونشدره وتنظديم املني قدات دع املد ول اهخدرىال ومنيدع وءد ب ملدزوم اجلمامدةال وطامددة
ويل اه ددرال وم د م اخلددروج منهدداال واملُني د مددن أىددل اهى د اء واملشددذوذال واملت ددذير ددن املفرقددة
واخل ف.
وأو د د دع ادل د د دؤدتر باملنينايد د ددة باملتأ د دديل املشد د ددرمي دلسد د ددائل اجلمام د ددةال واإل ا د د ددةال وحتريد د ددر
سددائنيهماال انط قًددا ددن نل د ص املش درينيةال و ددنه ددني اه ددة يف فهمهدداال وتاددمينها يف
ندداى املتنينيدديم يف ادلراحددل اهوىل مبددا يتنا ددب ددع دراحنيهم املنيمريددة .وضددرورة املنيمددل منيددع
جت دداوز املتنظ ددريال واملتأ دديل إىل بد درا منيمي ددة ممنيي ددة ددؤثرة يف بن دداء نظ ددة املق دديم ادلتنينيق ددة
باجلمام ددة واإل ا ددةال مب ددا حيقد د غ ددرس ى ددذه املق دديمال وحيم ددي ددن االضلد درافال ويتطني ددب ذمل ددك
تك ين فر تخللةال يك ن ن ضمنها تخللد ن يف املنيقيد ةال ومدرب ا دت ل أ داكن
املتجمنيددات املشد ابية يف اهن يددة اهدبيددة واملرياضددية ملنيددرض اددا ص ركددزة .إضددافة إىل إقا ددة
سابقات يتم بناء اا ينها ن خ ل املنيجدان ادلنينيدة باهنشدطة املط بيدة يف املتنينيديم املنيدام
واملتنينييم املنيايلال تنطني ن ىذه اه لال وتنيتم اإلقناع واإل تاع.
ومبددا أن املرتبيددة ىددي اهداة ادلنا د ة ملت يددري اهفكددار وتلد ي هاال وتقد م بتزويد املطد ب
بادلنيارفال وادلهارات امل ز ة ذلم يف احلياةال وىي ادلسئ ملة من بناء املقيمال واالجتاىداتال وفد
ا خيطد ذلدا .فدإن ادل ر دة كدأىم ؤ سدة دن ادلؤ سدات املرتب يدةال تنيد بإمد اد املطد بال
وتنميددتهم باملشددكل املل د ي ال وغددرس امل د الء فدديهم ب وملني د طنال وتني د بت لددص املط د ب
ض امل زو املفكريال واهخ قيال وتنيزيز حسهم املد ط،ال وانتمدائهمال كمدا يقدع منيدع ماتقهدا
شاركة رءال اه ن يف املقااء منيع املتطرف واإلرىاب.
واإلدارة ادل ر ية ىي احملرك اه اس داخل ىذه ادلؤ سةال وىي املنينلدر املفنيدال املدذي
يق د م ب ضددع اخلط د ال وامل دربا امل ز ددة ملتكددات ال وتنيدداون مجيددع اذليئددة املت ريسدديةال يف د يل
حتقي اهىد اف املرتب يدةال د اء قلدرية أو بنييد ة ادلد ىال ويقدع منيدع ماتقهدا ت ءيدو املنيدا نيص
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يف ادل ر ددة ضلد د ادل ضد د مات اذلا ددةال واملقا ددايا احلتمنيي ددة احلي ددة واحلسا ددة ملتناوذل ددا بش ددكل
ترب يال يسهم يف املتنيا ل نيها بشكل تميز وفري .
وشكمة البحح:
تق م املرتبية ب ور ك ري يف يل احملافظة منيع بناء احلتمع ادلسدنيم دن خد ل ؤ سداتو
ادلختنيفددةال وملنيددل ددن أبددرز ؤ سدداتو املرتب يددة (ادل ر ددة)ال واملدديت ذلددا دور ك ددري يف بندداء احلتمددع
ادلسددنيمال وف د أى د اف يا ددة املتنينيدديم وغايددات املرتبيددةال وبندداء ادلددتنينيم منيددع أ ددس املنيقي د ة
واملقديم احلتمنييدة .وتقد م ادل ر دة بدذملك املد ور وفد دا ير دم ذلددا دن خد ل املسيا دة املنيا ددة
ملنيتنينييمال وامليت تقرىا احلك اتال وادلؤ سات املتشرينيية يف امل ني ان ادلختنيفة.
وتق د م ادل ر ددة بتط د ير ادلددتنينيم وتنميتددوال وتني د يل ددني كوال وقيمددو ددن خ د ل منا ددرىا
ادلختنيفةال كاإلدارة ادل ر ديةال وادلدنه ال وادلنينيدمال وادل د ادل ر دي وغريىداال وملنيدل أىدم املنينا در
ادلددؤثرة يف صلدداح ادل ر ددة يف ذملددك ددا تق د م بددو اإلدارة ادل ر ددية ددن ءه د د يف د يل حتقي د
اهى اف املنيا ة ملنيم ر ة وف اخلط ادلر ة.
كما أن صلاح اإلدارة ادل ر دية يف حتقيد أىد افها ينيتمد منيدع تنياطيهدا دع ادلشدك ت
املرتب يددة واملظ د اىر االءتماميددة املدديت تق د م ب داملرتكيز منييهددا يف د يل تنميتهدداال وإبرازىددا .أو يف
ادلسا ة باملت مية نهاال واملقااء منييها.
وال خيف ددع ددا دي ددر ب ددو املني دداا ددن بني ددي االض ددطرابات واملتد د ترات املسيا ددية واه ني ددة
ادلختنيفدة واملدديت تدؤثر منيددع حيداة املندداس يف تنيدك امل نيد ان بشدكل خدداصال بدل قد دتتد ملني نيد ان
احلدداورة ددن خ د ل اذلجددرةال واملنددزوحال وخ د ف ذملددك .و ددا يلدداحب ذملددك ددن تددأثري منيددع
احلتمددع ددن نته د ر بنيددي اهفكددار املدديت تطددرح بددص املفددرتة واهخددرى ح د ل املرغ ددة يف املت يددريال
واملتن ع داخل احلتمعال شلا يسهم يف إجياد بيئة سام ة ملنشر أفكار املفرقة واالخدت ف بدص
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أبناء امل طن امل اح ال وخل ا ك ني ثل ادلمنيكة املنيربية املسني ديةال وذملك دلا ح داه اب دن
شليزات ن أبرزىا:
 .3ارتف د دداع س د ددت ى ادلنييش د ددة ملنيف د ددرد ال ت كه د دا املني ي د د د ددن ل د ددادر املث د ددروات املط ينيي د ددة
كامل رتولال أو غريىا.
 .2املتمسددك باملنيقي د ة املل د ي ةال وادل افقددة دلددا ءدداء يف املكتدداب واملسددنةال و ددا ددار منييددو
أىل املسنة واجلمامةال وزلاربتها ملني ع واخلرافاتال واهفكار اذل ا ة واملااملة.
 .1رماي ددة احل ددر ص املشد دريفصال وتقد د مي اخل ددة ملا ددي ف بي ددت اب احلد درامال وزوار ادلس ددج
املن ي املشري .
 .6املتفاف املشنيب ح ل قيادتوال وتق مي امل الء ذلمال واملسمع واملطامةال ءي بني ءيل.
كددل تنيددك املني ا ددل تسددام يف نته د ر اهق د م ادلددأء رةال وأ د اب املفك ددر ادلن ددرفال
واملاالال ملت ي هبذا احلتمع من ءادة املل ابال وتنيرياو ملنيني ث واملتفكك.
ددن ىنددا يظهددر ءنييددا دور ادل ر ددة يف بندداء املفددرد امل د امي ادلددتمكنال ددن خد ل ا ت كددو
دلق ددات امل ق دداء يف تني ددك املني م ددة امل طني ددةال واملتمس ددك باجلمام ددةال وأداء حق قه دداال واملس ددنيي
ملت حي املل ال واءتماع املكنيمة يف د يل خ دة ىدذا املد ينال ومحايدة ىدذا املد طن دن كيد
املكائ ينال وم ث املنيابثص.
وتني د اإلدارة ادل ر ددية املناء ددة؛ ىددي املركيددزة ادلهمددة يف أي ؤ سددة تنينييميددة ملت ق د
اهى اف ادلرء ةال وملتق م با ت ل اردىا امل شريةال وادلاديدةال وادلنين يدة أفادل ا دت ل يف
يل ذملكال وتنيمل منيع تنمية روح اجلمامةال وتطد ر فداىيم املتنيداونال واالئدت فال وتنمدي
روح اهخد ة اإل د يةال واحلريددة وفد ددادئ احلد ارال وادلناقشددة اذلادئددة وامل اميددةال وتسددهم يف
املقااء منيع م ا ل املفرقةال وأ اب اخل فال وغرس قيم احلرية.
وملذا يسنيع ىذا امل ث ملإلءابة منيع املتساؤل املرئيس املتايل :
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ا دور اإلدارة ادل ر ية يف يل حتقي االءتماع وترك املفرقة واملت زب؟
وذملك ن خ ل اإلءابة منيع اه ئنية املفرمية املتاملية:
 -3ا ني اجلمامة واملفرقة و ا أ يتها و ثارىا؟
 -2ا دور اإلدارة ادل ر ية يف حتقي االءتماع وترك املفرقة واملت زب؟
 -1د ددا دور اإلدارة ادل ر د ددية يف تفنييد ددل دور ادلنيني د ددم يف حتقي د د االءتمد دداع وتد ددرك املفرق د ددة
واملت زب؟
 -6ددا دور اإلدارة ادل ر ددية يف تفنييددل دور اإلرشدداد املط د ج يف حتقي د االءتمدداع وتددرك
املفرقة واملت زب؟
 -1دا دور اإلدارة ادل ر دية يف تفنييدل منا در ادل ر دة اهخدرى ملت قيد االءتمداع وتددرك
املفرقة واملت زب؟
أهداف البحح :
يه د د ف ى ددذا امل ددث مل ي ددان دور اإلدارة ادل ر ددية يف حتقي د د االءتم دداع وت ددرك املفرقد ددة
واملت زبال ن خ ل اهى اف املتاملية:
 .3املتنيرف منيع اجلمامة واملفرقةال وأ يتها و ثارىا.
 .2املتنيرف منيع دور اإلدارة ادل ر ية ملت قي االءتماع وترك املفرقة واملت زب.
 .1املتنيرف منيع دور اإلدارة ادل ر ية يف تفنييل دور ادلنينيم ملت قيد االءتمداع وتدرك املفرقدة
واملت زب.
 .6املتنيددرف منيددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تفنييددل دور اإلرشدداد املطد ج ملت قيد االءتمدداع
وترك املفرقة واملت زب.
 .1املتني د ددرف مني د ددع دور اإلدارة ادل ر د ددية يف تفنيي د ددل منا د ددر ادل ر د ددة ادلختنيف د ددة ملت قيد د د
االءتماع وترك املفرقة واملت زب.
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أهىية البحح:
تن ع أ ية امل دث دن أ يدة ادل ضد ع املدذي يتناوملدوال و دن تناوملدو بنيدي اجل اندب اذلا دة
و ن ذملك :
 .3اإل ددهام يف ت ضددي اجل انددب املرتب يددة ملني فدداظ منيددع اجلمامددةال وتددرك املفرقددة واملقادداء
منيع أ اهبا.
 .2سام ة راء ادل ارس يف تكد ين اهءد اء ادلنا د ة مل نداء اجليدل املقدادم يف نتدل اهخد ة
اإل ية واملني مة امل طنية وامل ني من أ اب املنف ر واملتفر واملقااء منييها كرا.
 .1سدام ة ادل ر دة يف املقادداء منيدع بدذور اخلد فال واملشدقا بدص أبندداء املد طن امل احد ال
وزرع رواب االءتماعال وأوا ر اهخ ة.
 .6ت ضي امل ور امل ط ،امل زم إلدارة ادل ر ة ملتق م بو يف يل تراب احلتمع وتكاتفو.
 .1اإل هام بت ضي امل ور االءتمامي ملنيم ر دة يف د يل تكد ين املني قدات دع احلتمدعال
وتفامنيو ع أفراد احلتمع وامل يئة احملنيية.
وصطمحات البحح:
االءتمدداع  :وى د يف املني ددة ض د املتفددر ال وي دراد بددو املق د م احلتمني د ن منيددع أ ددر ددا .ويف
اال ط ح يقل بو املس اد اهمظم ن أىل اإل مال أو مجامدة أئمدة املنينيمداء احلتهد ونال
أو مجامة أىل اإل م إذا امجني ا منيع أ رال أو مجامة ادلسنيمص إذا اءتمني ا منيع أ ري(.)3
املفرقدة  :يف املني دة ىددي املطائفدة دن املشدديء ادلتفدر ال وكدذملك املطائفددة دن املنداسال وتد ل
منيع املتمييز واملفلل بص شيئصال وغامل داً تد ل منيدع االخدت ف .أ دا دن حيدث اال دط ح

( )3ملنيمزي

يكتب امل احث من تنيري اجلمامة يف املفلل اهول.
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فاملفرقددة :تنيدد ،كددل طائفددة ددن املندداس دمددت إىل نيتقد نيددصال حبيددث مرفددت بددوال ودتيددزت بددو
من غريىا(.)3
املت زب  :يف املني ة املتجمعال وحتزب ا أي اروا أحزاباال واحلزب :مجامة املناس(.)2
اإلدارة ادل ر ددية :تتني د املتنيدداري ح د ل لددطني اإلدارة ادل ر دديةال ويددرى امل احددث أنددو
ديكن اهخذ بتنيريد مد نان نينيدم بأ دا :مجيدع اجلهد د ادلنسدقة املديت يقد م هبدا د ير ادل ر دة
ع مجيع املنيا نيص هبدا دن ىيئدة فنيدة وإداريدة وغدريىم بقلد حتقيد اهىد اف املرتب يدة داخدل
()1
ادل ر ة بشكل يت ئم ع حاءات احلتمع و تطني اتو.
الدراسات الشابكة:
بندداء منيددع ض د ع امل ددث فق د حدداول امل اح ددث االط د ع منيددع امل را ددات املسددابقة
ادلتنينيقة مب ض ع حبثوال ورغم زلاوالتو يف يل ذملكال فنيم يت ل امل احث يف حد ود ءهد ه
مل را ددات تتنيني د مب ض د ع امل ددثال وملكددن ت ددل امل احددث ملنيني ي د ددن امل را ددات املشددرمية
املدديت تتنيني د مب ض د ع امل ددث وخل ددا ددا يتنينيد باجلمامددة واه ددر بنيزو هدداال واملت ددذير ددن
املفرقة واالخت ف و ن ىذه امل را ات ا ينيي:
أوال :درا ددة نا ددر بددن م د املكرمي املنيقددل بنيند ان :فهد م اجلمامددة يف املكتدداب واملسددنةال
وق ت ل امل احث ملنيني ي ن املنتائ و نها:
 .3اجلمامددة مبفه هددا املشددرمي امل ا ددع ددن قا د امل د ين املنيظمددي وغاياتددو املكددربىال
وحتقيقها ن أ اب املق ة واملنيزة واه ن واملتمكص.
( )3ملنيمزي يكتب امل احث من تنيري املفرقة يف املفلل اهول.
( )2مجال امل ين زلم بن كرم ابن نظ ر( .دت ) .ملسان املنيرب .اجلزء اهول .ص.103:
( )1م نان م امل ىاب نينيم (3626ىد) .امل يت وادل ر ة .ص .11
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 .2بني د نته د ر االف درتا يف اه ددة دتثددل فه د م اجلمامددة بأىددل املسددنة واجلمامددة؛ فهددم
اهمن د د ذج اه ثد ددل ملت قي د د فه د د م اجلمام د ددة يف املكتد دداب واملسد ددنة و د د املس د ددني
امللاح.
 .1اخلددروج مددن اجلمامددةال نددو ددا ى د سلددرج دن ادلنيددة :ك داملردةال وإنكددار املقطنيددي ددن
امل ينال و نو ا ى دون ذملك كخروج امل اة شلن ا يأت بكفر يف االمتقاد.
ثاني ااا :حب ددث ناي ددل شلد د وح ابد د زيد د بنيند د ان  :أ د د اب املفرق ددة وأثارى ددا يف حي دداة اه ددة
اإل
.3

ية و ل املني ج ن نظ ر قر ين .وق ت ل إىل املنتائ املتاملية :
إن د ددائس أمد د اء اه ددة اإل د د ية واالغد درتار بك ه ددم ادلنيسد د ل وط ددامتهم أ ددر
ددام مني ددع املفرق ددة ودت ددز امل ح د ة .فه ددم ينيمنيد د ن مني ددع تق د يي وح د ة ادلس ددنيمصال
ويسددني ن يف د يل ذملددك ددنييا حثيثدداال اه ددر املددذي ينيقددي منيددع كاىددل منيمدداء اه ددة
وأوملياء اه ر فيها دور ك ري دل اءهة ىذا املت ي.
 .2االمتلددام حب ددل اب ادلتددص -كتدداب اب -ددن ق ددل مجيددع أف دراد اه ددة أ دداس تددص
مل ح ة ادلسنيمص وجتمنيهم.
 .1اهخد د ة اإلدياني ددة ننيم ددة ددن نني ددم اب تني دداىل وى ددي د د يل مظ دديم ددن د د ل اهملف ددة
وت حيد د امللد د

ق ددال تني دداىل :ﭽﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ [ د د د رة اهنف د د ددالال
ية]11:

 .6ددن امل ددائل اخل يثددة املدديت يسددنيكها اهم د اء يف حددرب ادلسددنيمص؛ ضددرب وح د هتم
وتفتي ددت مج ددامتهمال وذمل ددك ب ني ددث ند د ازع املفرق ددة بي ددنهمال ددن اخت ف ددات ديني ددة أو
طائفية أو ذى ية أو مرقية أو ق ية أو تارخيية أو غريىا.
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ثالثا ااا :حبد ددث قا د ددم ي د د غند ددام بنين د د ان :وح د د ة املل د د واالئد ددت ف ون د ددذ املفرقد ددة

واالخددت ف يف ض د ء املسددنة املن يددة .وق د قددام امل احددث حمددع اهحاديددث املن يددة املدديت تددأ ر
بامل حد ة وتنهددع مددن املفرقددة وقددام برتتي هددا وخترجيهددا واملتنينيي د منييهددا وبيددان ددا يسددتفاد نهدداال
وت ل امل احث إىل املني ي ن املنتائ ن أ ها :
 .3ح ددث املن دديب ددنيع اب منيي ددو و ددنيم حث ددا مظيم ددا مني ددع وحد د ة املل د واالئ ددت ف
وحذر حتذيرا ش ي ا ن املتفر واالخت ف.
 .2ق د ة ادلسددنيمص وم دزهتم وتق د هم رى د ن بتمسددكهم بكت دداب اب مددز وءددل و ددنة
املنيب نيع اب منييو و نيم وت ح ىم وامتلا هم حب ل اب.
ورغم ك ن ىذه امل را ات تتنينيد باجل اندب املشدرمية فدإن امل احدث قد ا دتفاد نهدا يف
ثنايا حبثوال ويف االمتماد منييها من بيان دور اإلدارة ادل ر ية يف ذملك.
كما ت ل امل احث مل نيي امل را ات املرتب ية امليت تتنيني ب نيي اجل اندب دن ء اندب
امل ث احلايل و ن ىذه امل را ات ا ينيي :
أوال :درا د ددة م د د د املنيزيز د ددنييمان املد د د وير بنيند د د ان  :دور إدارة ادل ر د ددة املثان ي د ددة يف
املت مية اه نيةال وهت ف امل را ة إىل ا ينيي:
 .3املتنيرف منيع واقع املت مية اه نية يف إدارة ادل ر ة املثان ية.
 .2إيااح امللني بات امليت ت اءو تفنييل املت مية اه نية يف إدارة ادل ر ة املثان ية.
 .1تق مي قرتحات ممنيية تسهم يف تفنييل املت مية اه نية يف إدارة ادل ر ة املثان ية.
 .6بي ددان إذا ددا ك ددان ىن دداك اخ ددت ف يف وءه ددات نظ ددر أف د دراد مين ددة امل را ددة ح د د ل
ت ريات امل را ة.
وق أ تخ م امل احث ادلنه امل في ادلس يال وت ل ملني د ن املنتائ ن أ ها :
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.3
.2

أن ىناك قل را واض ا يف املت ا ل بص ادل ر ة واحلتمعال ويف إبدراز دور ادل ر دة يف
تفنييل املت مية اه نية.
أن د يري ادلد ارس و شددريف اإلدارة ادل ر ددية مب ينددة املريدداض افقد ن منيددع أن ىندداك
ني ق ددات ت ددؤثر يف تفنيي ددل املت مي ددة اه ني ددة ث ددل  :كث ددرة اهم دداء اإلداري ددة مني ددع إدارة
ادل ر ةال وم م وء د كدادر إداري كدافال وضدني امللد حيات ادلمن حدة ملنيم ر دة
يف املتنيا ل ع اجلهات اه نية.
ثانيااا :درا ددة منيدي بددن دداح املشددايع بنيند ان  :دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزيددز االنتمدداء

امل ط،ال
وى فت امل را ة إىل املتنيرف منيع دور اإلدارة ادل ر ية يف تنيزيز االنتمداء املد ط ،ملد ى
ادلنينيمددص واملط د بال و د ى شلار ددة اإلدارة ادل ر ددية ذلددذا املد ور واملكشد مددن املفددرو بددص
أف د دراد امل را ددة ح د د ل س ددا ة اإلدارة ادل ر د ددية يف تنيزي ددز االنتم دداء امل د د ط ،مل د د ى ادلنينيمد ددص
واملط ب وشلار تها ذلذا امل ور.
وت نيت امل را ة ملنيني ي ن املنتائ ن أ ها :
.3

اإلدارة ادل ر ددية تس ددهم يف تنيزي ددز االنتم دداء املد د ط ،مل د ى ادلنينيم ددص ب رء ددة ك ددرية وال
ت ء فرو تنيزى إىل ت ريات امل را ة.
اإلدارة ادل ر ددية دتددارس تنيزيددز االنتمدداء املد ط ،ملد ى ادلنينيمددص ب رءددة ت ددطةال وىد
أقل ن امل ور ادلت قع نها.

.1
.6

اإلدارة ادل ر ية تسهم يف تنيزيز االنتماء امل ط ،مل ى املط ب ب رءة ك رية.
اإلدارة ادل ر ددية دتددارس تنيزيددز االنتمدداء املد ط ،ملد ى ادلنينيمددص ب رءددة ت ددطةال وىد
أقل ن امل ور ادلت قع نها.

.2
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.1

أن امل ور ادل ءدو ملتنيزيدز االنتمداء املد ط ،ملد ى ادلنينيمدص دن ق دل اإلدارة ادل ر دية أقدل
ن امل ور ادل ءو ملنيط ب.
ثالث ااا :درا ددة ابد دراىيم ددنييمان املس ددنييمان بنيند د ان  :دور اإلدارات ادل ر ددية يف تنيزي ددز

اه ددن املفكددري ملنيطد بال وهتد ف امل را ددة إىل حت يد دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزيددز اه ددن
املفكري بص ط ب املتنينييم املنيام مب ينة املرياض ن خ ل :
 .3املتنيددرف منيددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزيددز اه ددن املفكددري بددص املط د ب ددن خ د ل
م قتها بادلنزل(اه رة).
 .2املتنيددرف منيددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزيددز اه ددن املفكددري بددص املط د ب ددن خ د ل
تفنييل دور ادلنينيم و شاركتو فيو.
 .1املتنيددرف منيددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزيددز اه ددن املفكددري بددص املط د ب ددن خ د ل
تفنييل اهنشطة ادل ر ية.
و ن أىم نتائ امل را ة ا ينيي :
 .3بينت املنتائ أن ا نس تو ( )%13.2ن أفراد املنيينة ن يري ادلد ارس يدرون أن

.2

.1

احلاء ددة إىل تنيزي ددز اه ددن املفك ددري ملنيطد د ب ك ددريةال وتش ددري ى ددذه املنتيج ددة إىل إدارك
نيظم ادل يرين إىل أ ية تنيزيز اه ن املفكري مل ى املط ب يف ادلراحل املث ث.
تشددري املنتددائ إىل أن ددا نسد تو ( )%32.1ددن أفدراد املنيينددة ملد يهم إدلددام باه دامليب
واإلءراءات ادلت نية يف تنيزيدز اه دن املفكدري بد رءات تدرتاوح دا بدص ت دطة وك درية
ء ا.
أنتهددرت املنتددائ أن ( )%13.2ددن أف دراد مينددة امل را ددة يط قد ن اإلء دراءات ادلت نيددة
يف تنيزيز اه ن املفكري ملنيط ب يف ادل ارس امليت ينيمني ن فيها إ ا دائما وإ ا كثريا.

_______

310

_______

دور اإلدارة املدرسية في تحقيق االجتماع وترك الفرقة والتحزب

رابع ااا :درا ددة دين ددا ش دداكر ىد دزاع املني د د يل املشد دري بنيند د ان :دور ادل ر ددة يف املتنش ددئة

املسيا ية ملنيطفل ن نظ ر املرتبية اإل ية.
وهت ف امل را ة إىل إءد ء حقيقدة املد ور املدذي تادطنيع بدو ادل ر دة يف ممنييدة املتنشدئة
املسيا ددية .وى ددذا اذلد د ف املد درئيس تتف ددرع ن ددو مد د ة أىد د اف تت ق ددع أن حتققه ددا امل احث ددة يف
درا تها وىي:
 .3املتنيرف منيع فه م املتنشئة املسيا ية وأى افها ن نظ ر املرتبية اإل ية.
 .2تق مي تأ يل إ ي ملنيتنشئة املسيا ية و ادئها وقيمها.
 .1املتنيرف منيع ادل ر ة االبت ائية وأ يتها وأى افها وونتائفها.
 .6املكش د مددن امل ددائل املدديت دتددارس ادل ر ددة ددن خ ذلددا دورىددا يف تنشددئة املطاملددب
يا يا.
وا تخ ت امل احثة يف امل را ة ادلنه امل فيال وبينت امل احثة يف درا تها ا ينيي :
 .3بيد ددان اإل د ددها ات املد دديت ديكد ددن أن تسد ددهم هبد ددا اإلدارة واملد ددنظم ادل ر د ددية يف املتنشد ددئة
املسيا ية.
 .2ت ضددي اإل ددها ات املدديت ديكددن أن يسددهم هبددا ادلنينيددم وطددر املت د ريس يف املتنشددئة
املسيا ية.
 .1ت ضد ددي اإل د ددها ات املد دديت ديكد ددن أن تسد ددهم هبد ددا ادلقد ددررات امل را د ددية يف املتنش د دئة
املسيا ية.
 .6بيان اإل ها ات امليت ديكن أن تسهم هبا اهنشطة ادل ر ية يف املتنشئة املسيا ية.
خامسااا :درا ددة اب دراىيم ددنييمان املسددنييمان بنين د ان  :دور اإلدارات ادل ر ددية يف تنيزيددز

اه ددن املفكددري ملنيطد بال وهتد ف امل را ددة إىل حت يد دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزيددز اه ددن
املفكري بص ط ب املتنينييم املنيام مب ينة املرياض ن خ ل :
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 .3املتني ددرف مني ددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزي ددز اه ددن املفك ددري ب ددص املط د د ب ددن
خ ل م قتها بادلنزل(اه رة).
 .2املتني ددرف مني ددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزي ددز اه ددن املفك ددري ب ددص املط د د ب ددن
خ ل تفنييل دور ادلنينيم و شاركتو فيو.
 .1املتني ددرف مني ددع دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزي ددز اه ددن املفك ددري ب ددص املط د د ب ددن
خ ل تفنييل اهنشطة ادل ر ية.
و ن أىم نتائ امل را ة ا ينيي :
 .3بينت املنتائ أن دا نسد تو ( )%13.2دن أفدراد املنييندة دن د يري ادلد ارس يدرون
أن احلاءة إىل تنيزيز اه ن املفكري ملنيط ب ك ريةال وتشدري ىدذه املنتيجدة إىل إدارك
نيظم ادل يرين إىل أ ية تنيزيز اه ن املفكري مل ى املط ب يف ادلراحل املث ث.
 .2تشري املنتائ إىل أن ا نس تو ( )%32.1ن أفراد املنيينة ملد يهم إدلدام باه دامليب
واإلءد دراءات ادلت ني ددة يف تنيزي ددز اه ددن املفك ددري بد د رءات تد درتاوح ددا ب ددص ت ددطة
وك رية ء ا.
 .1أنتهرت املنتائ أن ( )%13.2ن أفراد مينة امل را دة يط قد ن اإلءدراءات ادلت نيدة
يف تنيزيددز اه ددن املفكددري ملنيط د ب يف ادل د ارس املدديت ينيمني د ن فيهددا إ ددا دائمددا وإ ددا
كثريا.
سادس ااا :درا ددة ن ددال رشدداد م د املفتاح بنين د ان:دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنمي ددة امل يئ ددة
اإلب اميدة دل اءهددة حتد يات ر ددة ادلسدتق ل يف لددر .وهتد ف امل را ددة ملت قيد اهىد اف
املتاملية :
 .3املتنيرف منيع واقع ادل ر ة مبلرال وأىم املت يات امليت ت اءهها.
 .2امل ق ف منيع اىية ر ة ادلستق ل وأىم املت يات امليت ت اءهها يف لر.
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 .1املتنيددرف منيددع أىددم مليددات اإلدارة ادل ر ددية املدديت ديكددن ا ددتخ ا ها يف تنميددة امل يئددة
اإلب امية.
وا ددتخ ت امل احثددة ادلددنه امل ددفي املت نيينيدديال باإلضددافة إىل أ ددني ب حتنييددل املددنظمال
وق ت نيت امل احثة هىم املنتائ و نها :
 .3ضرورة إتاحة املفر ة أ ام نينيمي ادل ارس االبت ائية حلاد ر دورات ت ري يدة تتادمن
االجتاىددات احل يثددة يف اإلدارة ادل ر ددية ددع املرتكيددز مني ددع دور ادل ر ددة جتدداه احلتمددع
احملنيي.
.2
.1

ضرورة اىتمام إدارة ادل ر ة باحرتام ادل ادئ واالبتنيداد مدن ادلزاملد املديت تفسد املني قدة
بينها وبص ائر املنيا نيص يف ادل ر ة.
ضرورة اىتمام رءال ادارة ادل ر ة بتنميدة نيني داهتم وثقدافتهم و هداراهتم حدق حتقد
املت ازن بص لني ة أفراد ادل ر ة وأى افها.

وناقشة الدراسات الشابكة:
رغم أن ىذه امل را ات ختتني من امل ث احلايل بك ا ت ضد دور اإلدارة ادل ر دية
بتندداول ض د مات ددايرة دل ض د ع امل ددثال إال أن امل احددث ق د ا ددتفاد ددن ذملددك بشددكل
مام يف اإلطار املنظري مل را تو.
كم ددا أن تنيد ددك امل را د ددات ختتني د د يف نهجهد ددا فهد ددي درا د ددات تنيتم د د منيد ددع ادلد ددنه
امل في ادلس يال وامل دث احلدايل ينيتمد ادلدنه امل دفي امل ثدائقيال و دع ىدذا فقد ا دتفاد
امل اح ددث ددن تني ددك امل را ددات يف ثناي ددا حبث ددو وخل ددا اإلط ددار املنظ ددريال واال ددتفادة ددن
اه ني ب املنينيمي يف تنيك امل را ات.
ونهج البحح:
إن ط يني ددة ى ددذا امل ددث حت ددتم مني ددع امل اح ددث االمتم دداد يف ى ددذه امل را ددة مني ددع ادل ددنه
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امل ددفي املددذي ينيتم د منيددع درا ددة املظدداىرة كمددا ت ء د يف امل اقددعال ويهددتم ب ددفها و ددفا
دقيقاال وينيرب منها تني ريا كيفيا يلد ملندا املظداىرةال وي ضد خلائلدها()3ال وملتند ع أ دامليب
ادلنه امل فيال وأن امو؛ فإن امل احدث يسدتخ م أ دني ب ادلدنه امل دفي امل ثدائقي املدذي
يراد بدو اجلمدع ادلتدأينال واملد قي ملنيسدج تال وامل ثدائ ادلتد افرة ذات املني قدة مب ضد ع شدكنية
امل ث ن أدملةال وبراىص تربىن منيع إءابة أ ئنية امل ث(.)2
____

( )3ذوقان م ي اتال و خرون3994 ( .م) .امل ث املنينيمي  :فه وال أدواتوال أ املي و .ص.239:
( )2اح بن مح املنيساف3626( .ىد) .ادل خل إىل امل ث يف املنيني م املسني كية .ص.201 :

_______
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الفصل األول :حتميك االجتماع وترن التفرق والتحزب ،فريضة
شرعية.

املبحح األوه :تعريف اجلىاعة والفرقة:
أوال :تعريف الجماعة:

اجلمامة مل ة :أخذت ن م ة نياينال( )3وىي:
 .3االءتماع وى ض املتفر ال وض املفرقة.
 .2اجلمع وى أ م جلمامة املناسال ويراد بو املق م احلتمني ن منيع أ ر ا.
 .1اإلمجاع وى االتفا واإلحكام.
واجلمامة :املني د املك ري ن املناس وطائفة ن املناس جيمنيها مرض واح .

واصطالحا :

ذكر نييمان أبا اخليل إن اجلمامة يف اإل م تطني منيع فه ص(: )2

المفها ا الو  :مجامددة امللد ةال أو اجلمامددة املدديت تننيقد هبددم امللد ةال وتسددمع د ة

اجلمامة.

المفها ا الثااان : :اجلمامددة املكددربىال وىددي املدديت ينددتظم فيهددا أفدراد اه ددة اإل د ية إذا

كانددت رلتمنيددةال أو أف دراد امل ني د امل اح د ال فيمددا د ى ذملددك وىددم ددأ رون باملقيددام حبق قهددا
وأداء واء اهتا واالنتظام فيهاال واحلفاظ منيع وح هتاال واحلذر ن املتدأثري منييهدا الوامل نيد مدن
( )3نا ر م املكرمي املنيقل( .د ت ) .فه م اجلمامة يف املكتاب واملسنة .ص6:
( )2نييمان م د اب أبدا اخليدل3623 ( .ىدد) .فهد م اجلمامدة واإل ا دة وءد ب ملزو هدا وحر دة اخلدروج
منييها .ص.20 :
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كل ا يس ب فرقتها واخت فها الوامل فاع منها الودحر كل دن يرو هدا بنيد اء أو د ءال دن
داخل اجلمامة أو ن خارءها.
وق ذكر املشاطيب يف االمتلام مخسة أق ال يف ني اجلمامة( )3ىي :
أح ىا :أ ا املس اد اهمظم ن أىل اإل م.
املثاين :أ ا مجامة أئمة املنينيماء احلته ون.
املثاملث  :أن اجلمامة ىم مجامة املل ابة منيع وءو اخلل ص.
املرابع :أن اجلمامة ىدم مجامدة أىدل اإل د م إذا امجنيد ا منيدع أ در ف اءدب منيدع غدريىم
ن أىل ادلنيل إت امهم.
اخلا س :أن اجلمامة مجامة ادلسنيمص إذا اءتمني ا منيع أ ري.
ثانيا :تعريف الفرقة:
املفرق ددة مل ددة  :ق ددال اب ددن نظد د ر «:املفرق ددة لد د ر االفد درتا  ...وف ددار املش دديء فارق ددة
وفراقاً:باين ددوال...واملف ددر واملفرق ددة واملفريد د املطائف ددة ددن املش دديء ادلتف ددر  .واملفرق ددة طائف ددة ددن
املناسال واملفري أكثر نو)2( ».ال و ي ل منيع دتييز بص شيئصال ويقال فر بص شيئص فلدل

و يز أح ا من اآلخرال وفر بص املق م أح ث بينهم فرقة(.)1

( )3ابراىيم بن ع املشاطيب( .دت) .االمتلام .احلني املثاملث .ص.100:
( )2مجال امل ين زلم بن كرم ابن نظ ر( .دت ) .ملسان املنيرب .اجلزء املنياشرال ص.299:
( )1نايل شل وح أب زي 3624( .ىد) .أ اب املفرقدة وأثارىدا يف حيداة اه دة اإل د ية و د ل املنيد ج
ن نظ ر قر ين .ص.631:
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فمددن حيددث املني ددة فددإن املفرقددة تنيدد ،طائفددة ددن املندداسال وغامل داً ددا تد ل منيددع االخددت ف
واالفدرتا ال وال بد أن يكد ن ىندداك شدديئاً جيددب أن دييددز ىددذه املطائفددة حددق دميددت بددوال كددأن
تك ن قاملة أو ذىب أو رأي(.)3
أ ددا ددن حي ددث اال ددط ح فاملفرق ددة :تني دد ،ك ددل طائف ددة ددن املن دداس دم ددت إىل نيتق د
نيددصال حبيددث مرفددت بددو ودتيددزت مددن غريى دداال وديكددن املق د ل إن ىددذا ادللددطني ددن حي ددث
مل ملو اال ط حي أملل بأ ل املنيقيد ةال إذا دا أخدذنا بنيدص االمت دار تفدر املنداس فيدوال
وال ي ل يف نيظم اهحيان منيع االفرتا يف فروع امل ين.
فتنيري د املنينيمدداء دللددطني املفرقددة ملددو م قددة بددادل زى االمتقددادي ذل دذه املطائفددة ادلتنيينددةال
وق د ك ددان اب ددن ح ددزم أكث ددر دق ددة ددن غ ددريه من د ا ف د ّدر ب ددص ل ددطني املفرق ددة امل ددذي يش ددمل
ادلسنيمص وغريىمال وبص لطني املن نية إذ أنو ا تنيمل ادللطني اهخري ملني الملة منيدع فدر
ادلسنيمص – أو بتني ريه – ضلنيهمال يف أكثر دقة و ض مية(.)2

املبحح الجاني  :أهىية حتكيل االجتىاع وترك الفرقة والتحزب ،وآثارهىا:
أوال  :المر بلزوا الجماعة :
إن اه ددر بني ددزوم مجام ددة ادلس ددنيمص فريا ددة وواء ددب ش ددرمي دل منيي ددو املكت دداب واملس ددنة
واملنيق ددلال «وحي ددرم اخل ددروج مني ددع مجام ددة ادلس ددنيمص هي د بال وب ددأي و ددينية ددن امل ددائلال
و هم ددا كان ددت ادل ددربرات هن يف ذمل ددك تفري د مل ددة ودتزي د الءتمامه دداال وإض ددنياف ملق هت دداال
( )3رليد اخلنييفددة( .دت) .فهد م املفرقددة من د املنينيمدداء ادلسددنيمص .ادل قددع االملكددرتوينwww.dr- (:
 )majeed.netدتت املزيارة يف 3611/3/3 :ىد .ص.1:
( )2رليد اخلنييفددة( .دت) .فهد م املفرقددة من د املنينيمدداء ادلسددنيمص .ادل قددع االملكددرتوينwww.dr- (:
 )majeed.netدتت املزيارة يف 3611/3/3 :ىد .ادلرءع نفسو .ص.1:
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وسلاملفددة ددرحية ملكتدداب اب و ددنة ر د ملو ددنيع اب منييددو و ددنيم ددن اه ددر ب ءد ب احلفدداظ
منيع مجامة ادلسنيمص .وملذملك قدال اإل دام املند وي فيمدا تدرءم ملدو دن اهحاديدث امللد ي ة
امل دديت أوردى ددا اإل ددام س ددنيم يف كتاب ددو اجل ددا ع املل د د ي امل امل ددة مني ددع وء د د ب مل ددزوم مجام ددة
ادلسددنيمص (بدداب وء د ب ملددزوم مجامددة ادلسددنيمص يف حددال نته د ر املفددن ويف كددل حددال وحتددرمي
اخلروج منيع املطامة و فارقة اجلمامة )»(.)3
ثانيا :نبذ الفرقة واالختالف.
ملق حذرنا املقران املكرمي ن املفرقة يف امل ين يف ق ملو تنياىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [

رة اهننيامال

ية]319:ال وا ن منيينا بامل ح ة بني املني اوة واملفرقة فقال تنياىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [

رة ل ممرانال ية]301 :ال وضرب ملنا املقران املكرمي ث ب يان حال أىل املكتاب و ا
حل بينهم ن خ ف وفرقة فقال

انو :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ [ رة ل ممرانال ية ]301:فنهع ادلؤ نص أن
يك ن ا كامليه د واملنلارى املذين تفرق ا من دينهم شينيا وأحزابا ن بني ا ءاءهتم
امل ينات حيث تفر كل نهما فرقا واختني كل نهما با تخراج املتأوي ت املزائفة وكتم

( )3ددنييمان م د اب أبددا اخليددل3623( .ى دد) .فه م اجلمامددة واإل ا ددة وء د ب ملزو هددا وحر ددة اخلددروج
منييها .رءع اب  .ص.29:
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اآليات املنافنية وحتريفها .وذملك دلا ملنيفرقة ن خط رة منيع ست ى اهفراد واجلمامات
واه م(.)3
املبحح الجالح :وسائن حتكيل االجتىاع وترك الفرقة والتحزب :
ال خيفددع حاءددة املندداس همددا اختنيفددت أديددا م ملقددان ن يرءني د ن إمليددو من د االخددت فال
حيكددم بددص ادلختنيفددصال ويفلددل بددص ادلتنددازمصال ف داالخت ف ددن ط يني دة امل شددرال وال ب د ذل دم
شلن ينيزم ن يأىب ذملكال وينفذ اهحكام حق يأ ن املنداس منيدع أنفسدهمال وأ د اذلمال ويكد ن
اجتاىهم ح ا .وذلذا أنزل اب تنيداىل شدرينيتو ملدت كم بدص املنداس باملنيد لال وأ درىم بداملرء ع
إمليهدداال وكددان البد ددن رئدديس طدداعال ينفددذ شددرع ابال وينيددزم باهحكددام ددن يأباىدداال وأ ددر اب
املناس أن تك ن م نا ملو يف تط ي شرع ابال دلا يف ذملك ن لني ة يف امل نيا واآلخرة(.)2
وملنيددل ددن أىددم و ددائل حتقي د االءتم دداع؛ املقيددام بطامددة ويل اه ددرال وامل دديت تتنيني د هب ددا
املني ي ن امل اء ات وامليت ذكرىا املسني يال ن أنو جيب مل الة اه در املنلدي ة ذلدم حبسدب
د درات هم و قا دداهتمال « وذمل ددك بامتق دداد إ ددا تهم واالمد درتاف بد د اليتهمال ووءد د ب ط ددامتهم
ب ددادلنيروفال ومد د م اخل ددروج مني دديهمال وح ددث املرمي ددة مني ددع ط ددامتهمال ومل ددزوم أ ددرىمال امل ددذي ال
خيدامل أ ددر اب ور د ملو ددنيع اب منييددو و ددنيمال وبددذل ددا يسددتطيع اإلنسددان ددن نلددي تهم
وت ضددي ددا خفددي منيدديهمال شلددا حيتدداء ن إمليددو يف رمددايتهم كددل أحد حبسددب حاملددوال واملد ماء
ذلددم بامللد ح واملت فيد ال فددإن د حهم د ح ملددرميتهمال واءتندداب د همال واملقد ح فدديهمال
وإشددامة ثدامل هم فددإن يف ذملددك شدرا وضددررا وفسددادا ك درياال فمددن نلددي تهم احلددذر واملت ددذير
( )3نايل شل وح أب زي 3624( .ىد) .أ اب املفرقدة وأثارىدا يف حيداة اه دة اإل د ية و د ل املنيد ج
ن نظ ر قر ين .رءع اب  .ص.631 :
( )2م اب زلم امل نيمان3601( .ىد) .ذم املفرقة واإلخت ف يف املكتاب واملسنة .ص33 :
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ددن ذملددكال ومنيددع ددن رأى ددنهم ددا ال حيددل أن يند ههم درا ال م نيددة بنيطد وم ددارة تنييد
بادلقددامال وحيلددل هبددا ادلقل د دال فددإن ىددذا طنيد ب يف ح د كددل أح د وبدداهخ والة اه د ر
فإن تن يههم منيع ىذه امل ء ه فيو خري كثريال وذملك م ة املل

واإلخ ص»(.)3

و ددن ادلسددنيمات يف ىددذا املد ين؛ أن املطامددة فيددو ملكددل ددن وء ددت منييددك طامتددو تكد ن
بادلنيروفال ف رلال ملطامة أح قائ مجامة أو غدريه يف غدري طامدة ابال فنيند سلاملفدة شدرينية
اإل م ت أ بذور املتفر واالخت ف.
و ن و ائل حتقي االءتماع :االملتزام مبا ورد من املر ل نيع اب منييو و نيم مند ا
ئل من اجلمامة قال :دا أندا منييدو وأ د اج امليد م .فكنيمدا مت تط يد ذملدك واالملتدزام بدو يف
املنيقيد ة واملني ددادات وادلنيددا ت واملسددني كال كنيمددا كددان املتدالمل واالءتمدداعال وإذا أختددل ذملددك
أ اب احلتمع املتمز ال واملتفر ال واختنيت املرواب اجلا نية هفراده.
و نهدا أيادا أن ينيمدل املفددرد يف دائدرة املتنيداون واملتكددات دع أفدراد احلتمددعال واملرتكيدز منيدع ددا
حيتاءو ذملك احلتمع يف مجيدع اجل اندبال وءنيدل ذملدك ركيدزة رئيسدية ملنينيمدل بدص أفدرادهال وملنيدل دن
أخطددر احلدداالت املنيمنييددة املدديت جيددب مل ف دراد املرتكيددز منييهدداال وامل ض د ح ح ذلدداال ددا يتنيني د باحلددال
املسيا يال فكثرة زاملقها وتن ع أ املي ها جينينيها ما ن م ا ل املتفر واملتشتت.
و ن و ائل حتقي االءتماع وترك املفرقة واملت زب أياا اال تنيانة باملنينيمداء املشدرميص
املربددانيصال فاالءتمدداع هبددمال واهخددذ بدرأيهمال وتلد رىم ملنيقيددادةال ينيطددي اجلمامددة املكثددري ددن
أ اب اهملفة وإت اع احل ال وي ني ىا من ب ادر املشقا واالخت ف(.)2
( )3م املرمحن نا ر املسني ي3621( .ىد) .املرياض املناضرة واحل ائ املنرية املزاىرة .ص.63:
( )2منيي ناي املشد د3624( .ىدد) .د مة املد ين املنلدي ة .امل داب املثاملدث :ركدن املد م ة .قدع
ي املف ائ .
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كمد ددا أن ىند دداك املني ي د د د ددن اه د د اب املد دديت كد ددان ذلد ددا دور ك د ددري يف املفرقد ددة و ظد دداىر
االخت ف امليت تنيرتي اه ة ادلسنيمةال وملنيل ن أ ها( )3ا ينيي:
 .3امل ني من املكتاب واملسنةال وم م تط يقها يف احلياة اإلنسانية.
 .2اجلهددل وم د م املنينيددمال و ددا جيددره اجلهنيددة منيددع أوطددا م ددن امل د ي ت وامل بددالال وملنيددل
أىم ظاىره :اجلهل بامل ين واملتنيلب ادلذىيبال أو املتنيلب حلزب أو فرد نيص.
 .1املنني درات املطائفي ددة واملتنيل ددب املقد د ي واملنينل ددري .و ددا جت ددره ددن ت د ل يف ني ددايري
املتمييددز واملتفادديل بددص امل شددرال فتجددر احلتمددع ملتمزي د وح تددو وفقددا ملني د نال واملنيددر ال
واملنس ددبال ونش ددر ملنينيد د اواتال واملنيلد د ياتال شل ددا دي ددز احلتم ددعال وينش ددر املفرق ددة ب ددص
أفراده.
 .6إت دداع اذل د ى واملشدده اتال شلددا ي د فع املندداس ملنيظنيددمال واملتنددازعال ويل د اذل د ى ادلطدداع
ى املذي ي ءو اهفكارال واآلراءال وتتني د ءهات املت ءيو شلا ديز احلتمدعال ويفدر
اهفراد.
 .1املتددال ر منيددع اه ددةال واملد طنال وزلاوملددة أمد اء املد طن بددث بددذور اخلد ف ددن خد ل
املقن د اتال وادل اقددع ادلش د ىةال وتاددخيم املشخلدديات ادلنيارضددة فكريدداال ومقائ د ياال
ملتك ين

رة ايرة ملنيم اطن احلقيقي.

=

املنين ان االملكرتوين .)http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=3730( :ص302
( )3نايل شل وح أب زي 3624( .ىد) .أ اب املفرقدة وأثارىدا يف حيداة اه دة اإل د ية و د ل املنيد ج
ن نظ ر قر ين .رءع اب  .ص636 :
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 .1املت نيية ملني ريال ون ذ اذل ية امل طنية واإل يةال وزلاوملة إذابدة املشخلدية اإل د يةال
وا ت اذلا باملشخلية امل ربية ادلست ردةال وزلاربدة املنيدادات اه دينية ملني نيد ال واملدرتوي
ملنينياداتال واملتقاملي امل ربية كادل بس واملقلات واملتقنيينيات امل ربية وامل ري ة.
____

_______
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الفصل الثاني :دور اإلدارة املدرسية يف حتميك االجتماع وترن
الفرلة والتحزب.

املبحح األوه  :واجبات ودير املدرسة:
د ير ادل ر ددة ى د ادلسددئ ل اهول مددن ادل ر ددة نظا ددا ونشدداطاال وادلسددئ ل مددن تنفيددذ
ادلددنه ادل ر دديال ويطنيددع ادل ر ددص منيددع املنشدرات املدديت تددرد ددن اإلدارة املتنينييميددةال ويرشد ىم
إىل املطر املرتب ية املل ي ةال وينيق االءتمامات دع ادل ر دص ملينداقر لدني ة ادل ر دةال
كما يزور ادلنينيمدص أثنداء احللد ال ويطنيدع منيدع دفداتر املت ادريال وي دص ملنيم نتد ادلخدامل
خط ددأهال ويرشد د ه ملنيل د ابال ويش ددرف مني ددع حاد د ر وانلد دراف ادلد د نتفص بادل ر ددةال وجيني ددل
ادل ر ة كانا احلا ملنيت ريسال وهتيئتها ملنيطد ب وادلنينيمدصال ويد زع املنيمدل بدص املنيدا نيص يف
ادل ر ة(.)3
وديكننددا املق د ل بددأن د ير ادل ر ددة كددأي قائ د ال حيثمددا كددان ركددزه يف تسنيسددل اهدوار
امل نتيفيددةال ين ددي أن يك د ن منيددع ومددي بددأن رؤو دديو ي ث د ن يف قيادتددو مددن ث ثددة منا ددر
رئيس ددية ىد ددي  :ت ءيد ددو طاقد دداهتمال وحتقي د د رض دداىم مد ددن املنيمد ددلال وت د د فري رلد دداالت تق د د هم
وترقيتهم(.)2
و ن أىم ا جيب منيع اإلدارة ادل ر ية املقيام بو ا ينيي:
 .3نيا نية املت يذ حبزم وم املةال ويف امل قت نفسو احرتام املطاملب.
 .2ادلسا ة ع املت يذ وادل ر ص يف وضع ست يات ملنيسني ك املطيب.

( )3م نان م امل ىاب نينيم (3626ىد) .امل يت وادل ر ة .رءع اب  .ص .11
( )2ح م احلمي وصلاه املنابو3601( .ىد) .اإلدارة املرتب ية .ص.13:
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 .1تق د د مي املت ءيه ددات ملك ددل ن د د احي املنيم ددل ادل ر ددي وت زي ددع املنيم ددل امل ددروتي ،مني ددع
ادل ر ص.
 .6املنيمل منيع تأكي وض ح وا تمرار يا ة ادل ر ة جتاه املنظام ادل ر ي(.)3
 .1ت فر فات املقيادة اإلدارية املفنياملة يف ير ادل ر ة و ن خيتارىمال و نها:
 أن يتمتع ب رءة ماملية ن املكفاءة املفنية امليت دتكنو ن اإلشراف املفنيال منيع
املنيمل وتط يره.
 أن يك ن قادرا منيع اختاذ املقراراتال وإ ار اهوا ر يف امل قت ادلنا ب ف

يك ن تسرما أو تمردا(.)2
 .1أن حيد د د اهفد دراد امل ددذين يق د د ن بنيمنيي ددة املتنفي ددذ هي قد درار يتخ ددذ ددن ق ددل إدارة
ادل ر ددةال وحت يد سددؤومليات ددن يقد م بتنفيددذ املقدرار وم قاتددو بدداآلخرينال وكدذملك
حت ي امل ائل امليت ديكن ا دتنيماذلا دلتابنيدة املتنفيدذال و اءهتهدا أوال بدأول واملنيمدل
منيع حنيها الوحت ي ادلنيايري امليت تستنيمل ملقياس املنجاح أو املفشل يف املتنفيذ.
 « .4تط ي د اه دامليب اجلماميددة يف املتنظدديم وت زيددع ح د اختدداذ املق درار بشددكل حيق د
ادلشدداركة املفنيامل ددةال وامت ددار رء ددل اإلدارة نفس ددو ض دداب ملنيمينيددة اخت دداذ املق درار ومل دديس
كلددانع ملددو وكنيمددا زادت ادلشدداركة كددان املقدرار أقددرب إيل املل اب....وبلددفة ما ددة
ديكن املق ل أن املكثري ن املقرارات إذا ا يت فر فيها د أ ادلشداركة فإ دا تدأ غدري
نييمة ويلنيب تنفيذىا»(.)1

( )3م نان م امل ىاب نينيم (3626ىد) .امل يت وادل ر ة .رءع اب  .ص .11
( )2ح م احلمي وصلاه املنابو3601( .ىد) .اإلدارة املرتب ية .رءع اب  .ص .11
( )1ح م احلمي وصلاه املنابو3601( .ىد) .اإلدارة املرتب ية .رءع اب  .ص .36 :
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 .3ين دي أال ينيتددرب نفسددو ءدزءا ددن احلم مددة دن املناحيددة االءتماميددةال وذملدك حددق يتسد
ملو إمطاء اهوا ر واملتنينييمات بن ع ن اجل ية واحلزم ملت قيد اهىد اف املنيمنييدة ملنيقسدم
أو اإلدارةال وملكن امل ني املك ري من ادلرؤو ص إىل حد االننيدزال ومد م االىتمدام ملدو أثدارا
ددني ية منيددع فنيامليتددو و ض د ميتو ثددل اقرتابددو املزائ د ددنهم واملسددر يكمددن يف إجيدداد نقطددة
و تسم ملنيقائ بأن يك ن ض ميا دون أن يك ن بنيي ا نفسيا من احلم مة(.)3
 .9جي ددب منيد ددع املقائ د د اإلداري أن يفنيد ددل بني ددي املق ام د د من د د زلاوملد ددة ت ي ددري د ددني ك
رؤو يو حق يت ق ملو املتنفيذ بشكل كا ل وشليز وىي(:)2
 أن يق د د م املقائ د د اإلداري بف د د وحت ي د د دوافني ددو إلح د د اث املت ي ددري يف د ددني ك
ادلرؤو ص ق ل أن جيري زلاوملتوال إن ذملدك يسدام ه منيدع أن يدتم املت يدري بنجداح
هنو يك ن يقنا دلا يري أن حيققو ن أى اف و دا يريد أن يفنينيدو وقد يتخنيدع
م د ددن زلاومل د ددة املت ي د ددري يف د ددني ك اآلخ د د درين بامت د ددار أن ذمل د ددك ال حيقد د د إش د د د اما
ملني اءات وامل وافع امليت ينش إش امها.
 إن ادلرؤو ص أنفسهم – ادلت ريين – ىدم املدذين بيد ىم املاداب ا ملنهدائي ملنيت يدري
وىم املذين يقررون يف اية اه ر ا إذا كان ا ينقذون نظدام املنيمدل اجل يد دن
م ددوال أي ددا إذا دديطيني ن اهوا ددر امللددادرة أم الال و هم ددا كانددت ق د ة و رك ددز
املقائ احمل ث ملنيت يري يف املسني ك.
 أن يركز املقائ أو ادلد ير منيدع إثدارة دوافدع ادلدرؤوس ملت يدري دني كو فدادلرؤوس املدذي
ال يشنير باحلاءة إىل ت يري دني كو حيتمدل أن يكد ن ت يدريه أكثدر فامنييدة دن غدريه
( )3وملي ى انوال ومنيع تقع3639 (.ىد) .خل إىل اإلدارة املرتب ية .ص 311
( )2ح م احلمي وصلاه املنابو3601( .ىد) .اإلدارة املرتب ية .ادلرءع املساب  .ص .19:
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املذي يفرض منييو املت يري دون أن يقتنع بو وبأ يتو.
املبحح الجاني  :دور اإلدارة املدرسية يف حتكيل االجتىاع وترك الفرقة والتحزب :
ملنيمسا ة يف حتقي االءتماع وترك املفرقة واملت زب منيع اإلدارة ادل ر ية املقيام مبا ينيي:
()3

ا ينيي:

أوال :احملافظة منيع املنظام ادل ر ي و ن أبرز ا جيب منيع ير ادل ر ة
 .3حظة حاءات امل يئة ادل ر ية وإدراكها بشكل دائم.
 .2ادلسددام ة منيددع إر دداء بيئددة تسددام املطاملددب منيددع حتقي د ادللددني ة املنفسددية واملنم د
ن املن احي كافة.
 .1املنيم ددل مني ددع تد د فري ن دداخ دديقراط ددي ملك ددل املني ددا نيص يف ادل ر ددة مب ددا خيد د م املنيمنيي ددة
املرتب يةال وينييب حاءات املط ب.
 .6تنظيم اءتمامات دورية ملنيمنينيمص و باء املط ب دلناقشة شاكل املط ب.
 .1مق د د د اءتمام د د ددات دوري د د ددة هما د د دداء اذليئ د د ددة املت ريس د د ددية كاف د د ددة دلناقش د د ددة املقا د د ددايا
واملس ددني كيات املط بي ددة ادلخاملف ددة ملتنينييم ددات االناد د اط ادل ر دديال وإمد د اد املد دربا
امل قائية واملني ءية ذلا.
 .1إجياد ء اءتمامي نييم يف املل وادل ر ة تس ده احمل ة واملتنياون.
 .4احرتام شخلية املطاملب و ادئو وأفكاره.
 .3رمايد ددة املفد ددرو املفرديد ددة بد ددص املطني د ددةال حبيد ددث ينيا د ددل كد ددل طاملد ددب حسد ددب ق راتد ددو
وإ كانياتو.

( )3م د املقادر خامل د رب دداح أب د مني ددي3613( .ى دد) .املني ا ددل ادل ر ددية ادل ددؤثرة يف تط د ير أداء د يري
ادل ارس املثان ية مب افظات غزة يف ض ء فه م حتنييل املنظم اإلدارية .ص13 :
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 .9املتنيددرف إىل حاءددات املط د ب و شددك هتم وف د دراحنيهم املنمائيددة واملنيمددل منيددع
تني يتها.
إثدارة دافنييدة املت لديل واملتندافس احلددر ملد ى املطني دة حبيدث يدتم سددام هتم
.30
منيع اكتشاف ق راهتم وإ كاناهتم.
ثانيا :املرتكيز منيع بنيي اجل انب املرتب ية و ن أ ها ا ينيي :
 .3تنيزيز أ املسمع واملطامة مل الة اه رال واالنتماء ملني طن واه ة ادلسنيمة.
 .2املقا دداء مني ددع اهمم ددال امل دديت تس د د ب االخ ددت ف وت ددؤدي ملنيفرق ددة ث ددل  :اجل د د ال
وت خل املطاملب فيما ال ينينيو.
 .1املسد ددماح ملنيطاملد ددب بادلشد دداركة يف اختد دداذ املق د درارال وتنميد ددة ادلشد دداركة اجلماميد ددة و د د أ
املش رىال وإب اء املرأي واملنل باه امليب املل ي ةال ومرب احل ار اذلادف.
 .6تنمية املشني ر باإلنتماء ملنيد طنال ومادليدة املتنيا دل دع امل دريال وكد ن ىدذه املد د ءدزء
ن املنيااال واملتنيري بقيم املتشارك اإلنساينال وأ ية املتنيارف بص املناس.
 .1املقا دداء مني ددع ب ددذوز املفرق ددة مب ارب ددة املتنيل ددب املق ني ددي واملط ددائفيال ومد د م املس ددماح
بظه ره داخل ادل ر ة.
 .1احملافظددة منيددع امللد ة مجامددة يف ادل ر ددةال و ددا تنميددة ددن ددادئ املتنيدداون واملتدالمل
كتس ية امللف فال و اخلنيلال واختيار إ ام املل ةال وغريىا.
 .4تنميد ددة بنيد ددي امللد ددفات املكرديد ددة واهخ د د املفاضد ددنية وتشد ددجينيها كلد ددنية املد ددرحمال
واملتكافلال واملتنياونال واملتالخيال وغريىا.
____

_______
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الفصل الثالث :دور اإلدارة املدرسية يف تفعيل عناصر املدرسة
األخرى لتحميك االجتماع وترن الفرلة والتحزب.

املبحح األوه :تفعين اإلدارة املدرسية لدور املعمي لتحكيل االجتىاع وترك الفرقة
والتحزب:
ادلنينيم كطرف يف املنيمنيية املرتب ية ملو أ يدة خا دةال فتارخيدو ضدارب يف املقد مال وكدان ىد
ادلسددئ ل مددن ددائر املشددؤون املتنينييميددةال وحيمددل تددأثريا بامل دداال ونف د ذا ك درياال وت د ين ملددو احليدداة
امل ش د درية يف بنائه د دداال وتك ينه د ددا م د ددرب املت د دداري ال وى د د امل د ددذي ديني د ددك ق د د رة املنف د د ذ إىل نف د ددس
املطاملب(.)3
والب ملنيمنينيم مليق م ب وره أن يتل بامللفات امل اءب ت افرىا يف ادلنينيم ادلسنيم :
 .3أن يك د ن ق د وة حسددنة ملط بددوال وأن يستش ددنير ذمل ددك يف نفسددو دائم دداال وأن حي ددس

ط بددو أنددو قد وة حسددنة ذلددم يف كددل قد ل أو ممددل أو حركددة أو تلددرف( .)2وادلنينيددم
ىد ادلثددل اهمنيددع يف نظددر املطاملددب حياكيددو ددني كيا ويقتد ي بددو خنيقيدداال بددل وتنط ددع
د رة ادلنينيددم املق مليددة واملفنينييددة يف نفددس املطاملددب وإحسا ددوال وادلددتنينيم حباءددة دلنينيددم
يرتءم اهى اف وادلنياين واهفكار املديت يريد ىا ادلدنه املرتبد ي يف دني كو وتلدرفاتو
وأ ني بو املرتب ي(.)1

( )3زلم املرابع احلس ،املن وي ( .دت ) .املرتبية واحلتمع .ص .13 :
( )2م احلي امل يان ين3631( .ىد) .ر املة ادلنينيم .ص 13:
( )1بريكان بركي املقرشي (3601ىد) .املق وة ودورىا يف تربية املنرء .ص.26 :
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واملقد د وة يف نظ ددر اإل د د م ددن أمظ ددم امل ددائل املرتب ي ددة تر دديخا وت ددأثرياال وح ددص جيد د
املطاملب املق وة امللاحلة يف كل شيء فإندو يتشدرب دادئ اخلدري ويتط دع بدأخ اإل د مال
وملكددي يت د رج املطف ددل يف اهخ د احلس ددنة وجيان ددب امل اط ددل فنيني ددع امل امل د ين أن ينيطي ددا ددن
أنفسهما املق وة امللاحلة يف فنيل اخلدريال واالبتنيداد مدن املشدرال واملت نيدي باملفادائلال واملتخنيدي
م ددن املرذائ ددل يف إت دداع احل د ورلان ددة امل اط ددلال ويف اهق د ام ضل د ني ددايل اه د رال واملرتف ددع م ددن
()3
فا فها.
وملددذا وءددب أن يق د م ادلنينيددم ب د وره يف بندداء شخلدديات املت يددذال املددذين ينظددرون إمليددو
منيدع أندو ثدل أمنيدع ذلدم وملدذملك جيددب أن يكد ن من ذءدا ملنيتلدرف املسدنييم يف مجيدع ادل اقد
()2
امليت ي اءهها يف ادل ر ة وخارءها.
وأن يتقن ادلنينيم غرس احلب يف نفد س املطد بال وان يشدنيرون حب دو ذلدم وأن ذملدك ىد
امل د افع ملددو مليهددتم هبددم ويتددابنيهم ويثي د هم وينيدداق هم .وذملددك الن حددب املتنيميددذ دلنينيمددو جينينيددو
حيددرص منيددع إرضددائو وينفددذ ت ءيهاتددو ويق ددل منيددع املنينيددم برغ ددة و ددة مامليددة )1( .كمددا جينينيددو
ذملك طينيا دلا يطني و نو ن أممال وتنظيم.
 .2أن يكد ن ادلنينيددم دقيد ادل حظددة ذا فطنددة ون اىددة يتفق د أحد ال املطاملددبال ويتنيددرف
منيد ددع نتروفد ددو املنفس د ددية واالءتمامي د ددةال و د ددا ي اءه د ددو د ددن مق د دداتال و ش د ددك تال
ويسد د ددام ه يف حنيهد د دداال وب د د دذملك ي حد د ددو حركد د ددات املط د د د ب وير د د د د د د اقفهمال
ويكتش أ اب تلرفاهتمال وبدذملك يسدتطيع تد ءيههم دلدا يريد دنهم تط يقدو يف
( )3م اب نا مني ان( .دت) .تربية اهوالد يف اإل م .احلني  .2:ص.119 :
( )2منيع راش 3634( .ىد) .شخلية ادلنينيم وأداؤه .ص .21:
()1م احلي امل يان ين3631( .ىد) .ر املة ادلنينيم .رءع اب  .ص .13 :
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املفلل أو خارءوال وبذملك يستطيع تني يل سلاملفداهتمال وحدثهم منيدع املنيد دة ملنينظدام
واملطامة.
 .1احلرص منيع املطاملب واالىتمام بدو وىدذه دفة ادلدرج اهول دنيع اب منييدو و دنيم قدال
تنياىل :ﭽﯖﯗﭼ [ رة املت بةال ية ]323 :شلدا ي ملد ملد ى املطاملدب شدني ر
بادلتابني ددة وادلراق ددة مل ددو دو دداال ودينني ددو ددن االضلد دراف م ددن ددا يطني ددو ادلنيني ددم ددن طام ددة ب
وملر ملو وملنينظام املنيام يف ادل ر ة.
 .6ادلتابنية امل قيقة واملت ءيو ادلستمر وامللرب وامل أب وم م ادلنيل.
 .1أن يرامي املفرو املفردية بص املط ب.
 .1أن خيتار امل ينية املتنينييمية واملطريقة ادلنا ة ملني رس.
 .4أن يهتم بشخلية املطاملب ونفسيتو وط ينيتو.
 .3رب املرتبية بامل اقع واالتلال بو(.)3
فنيند د ا يتلد د ادلنيني ددم هب ددذه املل ددفات فإن ددو دديق م ملنيتنيمي ددذ أمظ ددم اهث ددر يف حتقيد د
االءتمدداع وتددرك املفرقددة واملت ددزبال وغددرس املني يد ددن ادل ددادئ اإل د ية املفاضددنية كامللد
واه انة وغريىا.
و ددن ىنددا جيددب منيددع اإلدارة ادل ر ددية حسددن اختيددار ادلنينيددم املك د ء ملت د ريس املط د ب
ل مل ى اف ادلرء ة.

وتنينييمهمال وادلسام ة يف تق ديوال وتط يره ملني

()3م احلي امل يان ين3631( .ىد) .ر املة ادلنينيم .ادلرءع نفسو .ص .19 :
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املبحح الجاني :تفعين دور اإلرشاد الطالبي لتحكيل االجتىاع وترك الفرقة
والتحزب:
إن اإلرشدداد املرتب د ي« :ىد ممنييددة سددام ة املفددرد يف ر ددم اخلطد املرتب يددة املدديت تددت ءم
ددع ق راتددو و ي ملددو وأى افددوال وأن خيتددار ند ع امل را ددة وادلندداى امل را ددية وادلد اد امل را ددية املدديت
تسام ه يف اكتشداف اإل كاندات املرتب يدة يف دا بنيد ادلسدت ى املتنينييمدي احلاضدر و سدام تو
يف املنجاح يف برنارلدو املرتبد ي وادلسدام ة يف تشدخي ومد ج ادلشدك ت املرتب يدة مبدا حيقد

ت افقو املرتب ي بلفة ما ة»(.)3
ومبددا إن املت ءيددو واإلرشدداد ممنييددة ترب يددةال فددإن ادل ر ددة ىددي أىددم ؤ سددة سددئ ملة مددن
اإلرشدداد املرتب د ي ملنيطاملددب( .)2ويقددع منيددع اإلرشدداد املط د ب يد ور ك ددري يف حتقيد االءتمدداع
وترك املفرقة واملت زب وذملك ن خ ل قيام ادلرش املط ج باهدوار املتاملية:
 .3حل ادلشك ت املرتب ية:
ىناك املني ي ن ادلشك ت امليت يتناوذلا اإلرشاد املرتب ي و نها :
أ -شدك ت ادلتفد قص  :وىددم حيتدداء ن رمايددة خا ددة الن اإل ددال يادديع د اى هم
وقد د يش ددنيرون بامل حد د ة واالننيد دزال وقد د ي ح ددو امللد دراع ب ددص ادلتفد د و ر دديو
ووامل يو املذين يف قهم ق رة.
ب -املاد ددني املنيقنيد ددي وتظه د ددر شد ددك هتم وخل د ددا م د د م ت د د افقهم د ددع ادل ر د ددة
اءتماميا وانفنيامليا.
ج -املتأخر امل را ي.
( )3حا م املس م زىران (3931م) .املت ءيو واإلرشاد املنفسي .ص.144 :
( )2حا م املس م زىران (3931م) .املت ءيو واإلرشاد املنفسي .رءع اب  .ص .141
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 :و ا ينت من ذملك ن شدك ت

د -شك ت اختيار ن ع امل را ة واملتخل
تني دة.
ه -شك ت املنظام  :و نها ا يس ب أذى ملنيمنينيمص وملنيطاملب وغريه.
و-

()3

شك ت ترب ية أخرى  :كاملتسرب و ني بات املك م و شك ت ادلذاكرة
وحددل ىددذه ادلشددك ت يسددام منيددع ت افد املطاملددب ددع ر ددتو و ددع نينيميددو
و ددع ز ئددو ويك د ن ما د ا نافنيددا نا د طا يف تط يد املتنينييمددات زلافظددا منيددع
أوا ر اب ور ملو نيع اب منييو و نيم وزلافظا منيع املنظام ادل ر ي.

 .2تق مي اخل ات اإلرشادية املرتب ية :
يق د د م اإلرشد دداد خ د د ات ىا د ددة ملنيتنيمي د ددذ كاخل د د ات امل قائيد ددة واإلمنائيد ددةال واخل د د ات
اإلرشددادية ملنيمتف د قص ال وملنياددنيافال وملنيمتددأخرين درا دديا وغريىدداال وهبددذه اخل د ات يسددتطيع
ادلرش د أن ي ددرس روح اهخ د ة واملتني دداون يف نف د س أبنائ ددو املط د ب فيق د م ملكددل طامل ددب ددا
حيتاء ددو ددن خد د ات خت د ش ددكنيتو وت ءه ددو وأ ه ددا اإلرش دداد امل ق ددائي ف س ددب املد دربا
اإلرشادية امليت يق ها ادلرش املط ج يستطيع بث م ا ل احملافظة منيدع اجلمامدةال واملقاداء
منيع أ اب املفرقة يف نف س املط ب.
 .1م ج املسني ك املف ض ي :
املس ددني ك املف ضد د ي ىد د ددا حيد د ث يف غرف ددة امللد د ددن ا ددتجابات غ ددري اناد د اطية
تن رف وتشذ من ت قنيات ادلنينيمال وتؤثر ني ا منيع املنيمنييدة املتنينييميدةال و دن ذملدك :املت درك
بنيل د ية وم د م االنلددياع ملتنينييمددات ادلنينيددم واملل ددياح وغريى ددا .ودور ادلرش د يف م د ج ى ددذا
املسني ك يتمثل بأن ينياجل ويا ادلت ريات ادلتنينيقة بامل يئة ادل ر ية وامللفية وادلنينيم واهقدران
( )3حا م املس م زىران (3931م) .املت ءيو واإلرشاد املنفسي .رءع اب  .ص.143 :
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ملني ن ىذه املف ضعال و دن خد ل ت ضدي املنظدام امللدفي واملسدني ك ادلنا دب وا دتخ ام
نظام املتنيزيدز منيدع راحدلال وملكدن قد يسدتخ م ادلرشد املطد ج أ دني ب املتد بي  .شلدا يسدهم
يف تني ي املط ب االملتزام بالداب اجلمامة وم م سلاملفة نظا هداال ويسدهم يف د ة املطاملدب
نفسيا ستق .
املبحح الجالح :تفعين دور املنهج املدرسي لتحكيل االجتىاع وترك الفرقة
والتحزب:
حيتاج املتنيميذ إىل إءابات مل نيي املتساؤالت امليت تظهر ملو خ ل من ه ادلنيريفال وخد ل
احتكاك د ددو بامل يئ د ددة واحلتم د ددعال وكنيم د ددا ك د ددان ادل د ددنه امل را د ددي حيم د ددل اإلءاب د ددة مني د ددع تني د ددك
املتسدداؤالتال كنيمددا أكسددب املطاملددب اه ددان واملطمأنينددة يف حياتددوال و ن ددو املل د ة املنفسددية
واملنيقنيية ونشأ سنيما نييم املنفسال ي املنيقلال ق ي املنيقي ة را اإلديانال وملذا جيدب
منيع ادلنه أن يفس احلال إلثدارة ادلفداىيم اخلاطئدة و ناقشدتها دع املت يدذ ناقشدة تنتهدي
هبم إىل تل ي هاال كما جيب أن يش ع املني اط املن ينية(.)3
وادلدنه ادل ر ددي املدذي تتطني ددو املرتبيددة اإل د ية جيددب أن حيقد أىد افهاال وأن يتلد
بلدفاهتاال وأن ي د منيددع أ سدهاال وأن يتلد باملني يد دن اخللددائ ال ملنيدل ددن أ هدا و ددا
يتنيني مب ض ع امل ث ا ينيي:
 .3أن يت اف ع ط ينية ادلرحنية املنيمرية ملنيطفل :
بأن يت رج يف ادلست ى ويت اف ع كل رحنية حسب ط ينيتها و ست اىا و فاىيمها.
 .2أن يرامي حاءات احلتمع امل اقنيية و نطنيقاتو ادلثاملية :

( )3ابراىيم زلم املشافنيي (3606ىد) .املرتبية اإل
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في قد د املد د الء واملطام ددة ب وملر د د ملو ددنيع اب منيي ددو و ددنيم وينيت ددز باه ددة اإل د د ية
ويرامي االختلا ات امليت حتتاءها حبسب نتروفها امل يئية واالختلا ات امليت ال بد نهدا
ملنيرقي باحلتمع يف كل ء انب احلاارة.
 .1أن يك ن ادلنه ءها وءهة إ ية واح ة :
أن يت افد ادلددنه ددع امل حد ة املنفسددية املدديت فطددر املندداس منييهددا وأن يكد ن ىندداك ت دراب
بص ض ماتو وأن ت د ادل ضد مات بنيادها دع بنيدي وكدل دادة دع اهخدرى وكدل رحنيدة
درا ية ع غريىا.
 .6أن يك ن واقنييا :
أي شلكددن املتط يد ويتنا ددب ددع املد د املدديت يدراد تط يقددو هبددا و ددع املظددروف املنيا ددة ذلددا
و ا حيتاج إمليو احلتمع يف تنيك املظروف وامل يئات.
 .1أن يك ن فنياال :
حبيددث ينيطددي نتددائ ترب يددة ددني كية ويددرتك أث درا ماطفيددا ءياشددا يف نف د س اهءيددال مبددا
ديتدداز بددو ددن أ دامليب ددنييمة بنييد ة اهثددرال ونشدداطات إ د ية ثمددرة مظيمددة اهثددر ددهنية
ادلنال واملتط ي .
 .1أن ينيت ،باجل انب اإل ية املسني كية املنيمنيية :
كاملرتبي ددة مني ددع نش ددر املد د م ة اإل د د ية واجله دداد وإقا ددة اجلد د اإل د د ي يف ادل ر ددة
()3
بت قي مجيع أركان اإل م وشنيائره وأ املي و املرتب ية و دابو يف حياة املط ب.
و ن ىنا منيع اإلدارة ادل ر ية االمتماد منيع ادلنه ادل ر ي مليق م مبا يأ :

( )3م املرمحن املن

وي3601( .ىد) .أ ل املرتبية اإل

_______

334

ية .ص.391 :

_______

دور اإلدارة املدرسية في تحقيق االجتماع وترك الفرقة والتحزب

 .3إتاحة املفرص املني ي ة ملنيتنيميذ دلمار دة حريدة املتفكدري مدن طريد املتخطدي دل اقد
تنينييمية وثيقة امللنية باملتنيميذ و شك تو.
 .2ت ريب املتنيميذ منيع اهنظمة واملق انص يف ادل ر ة من طري اشدرتاكهم يف اقد
فنينيية واملسماح بتك ين رلاملس ملنيت يذ يناقش ن فيهدا اه د ر املديت تتنينيد بادل ر دة
وامل يئة وغريىا.
 .1س ددام ة املتنيمي ددذ يف املتني ددري م ددن حري ددة املد درأي و ناقش ددة اهفك ددار وخل ددا ددن
خ ل اهنشطة ادللاح ة.
 .6املتن يع يف ادلقررات وإتاحة املفر ة ملنيطاملب مل ختيار نها حسب ق راتو و ي ملو.
 .1اشرتاك املت يذ يف ادلشاريع اجلماميدة وإتاحدة املفدرص ادلتنيد دة ادلتسداوية ملنيمسدا ة
يف االختيار ووضع اخلط واملتنفيذ.
 .1املنينايدة مبقددررات املرتبيددة اخلنيقيددة وامل ينيددة املديت تكسددب املتنيميددذ اجتاىددات ضلد املددذات
وضل اآلخرين وضل نيا نيتهم واحرتا هم(.)3
ن خ ل امل ور املساب ديكن تني ي املطد ب منيدع املت افد واملتدالمل وتدرك االخدت ف
واملفرقة واملت زبال وغرس ذملك يف نف س املت يذ وذملك ن خ ل ض ادل اق ادلختنيفدة
ن ق ل ادلنينيم وت ءيو املط ب املت ءيو املسنييم ورمايتهم يف كل اهدوار املسابقةال كتد ري هم
منيع امل ديقراطية وت مليهم ادلسئ ملية واختيارىم دلا يتنينيم نو.

( )3حنيمي أمح امل كيلال وأخرون (3934م ) .أ س ادلناى وتنظيماهتا .ص .306 :
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املبحح الرابع  :تفعين دور أساليب التدريص يف سبين حتكيل االجتىاع وترك
الفرقة والتحزب:
ه دامليب املت د ريس دور ك ددري وأث ددر واض د يف غ ددرس ادل ددادئ املفاض ددنيةال وتنيتم د مني ددع
حسن اختيار ادلنينيم مل ني ب اه ثل ادلنا ب ملنيتنيميذ ن ناحيدة ادلرحنيدة املز نيدة ( املنيمدر )
و د ددن ناحيد ددة ادلسد ددت ى امل را د دديال وأياد ددا حسد ددب احلاملد ددة املنفس د ددية ملنيطامل د ددب واالءتمامي د ددة
واالقتلاديةال فاختيار اه ني ب اهفال يسام ادلنينيم منيع تق ل املطاملب دلدا حي يدو احملتد ى
املتنينييمي ن قيم واجتاىات وفاائل.
فاختيددار املقلددة مل ددرس د أ اه انددة ملطد ب ادلرحنيددة االبت ائيددة أفاددل بكددل تأكيد ددن
اختي ددار أ ددني ب املد د مو وخل ددا إذا كان ددت املقل ددة ل دداغة بأ ددني ب ف دد ،ددهل املني ددة
وواض د املني ددارة وذملددك ملتددأثري أ ددني ب املقلددة منيددع نفددس املطاملددب د ري املسددنال وملكددن يف
ادلراحل ادلتق ة كاملطاملب يف ادلرحنية املثان ية فق يستفي ويتأثر ن أ ني ب امل مو.
ومنيع اإلدارة ادل ر ية ت ريب ادلنينيمدص وتشدجينيهم منيدع اختيدار أفادل اه دامليب دع
راماة ادلرحنية املنيمرية ملنيطاملبال واملظروف احمليطة بو.
املبحح اخلاوص :تفعين دور النشاط املدرسي لتحكيل االجتىاع وترك الفرقة
والتحزب.
ملنينشاط أ ية تساوي أ ية املتنينييم وت ريس ادلقرر فه رلال ملنيتني ري من ادلي ل وإشد اع
احلاء دداتال وي ددزود املطامل ددب مبه ددارات كادله ددارات املنيمنيي ددة وخ د دربات ك دداخلربات االءتماميد ددة
واهخ قية امليت يلنيب تنينيمها داخدل املفلدل .كمدا ينمدي ادليد ل وادل اىدب ملد ى املطاملدبال
ويكشد منهدداال شلددا يسددام منيددع ت ءيهددو املت ءيددو املل د ي ال ويزي د ددن ا ددتني اد املطاملددب
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ملنيددتنينيم وجينيني ددو أكثددر ق د ال ملنيم اق د املتنينييمي ددةال ويسددتفي ددن اق د املنش دداط يف اق د
شاهبة يف احلتمع اخلارءي(.)3
كمددا يسددهم املنشدداط يف ت د فري اخل دربات احلسددية ادل اشددرة املدديت حيتدداج إمليهددا املطاملددب يف
تنينيم ادلنيارف وادلنيني اتال وحيق ملنيمتنينيم فر ة املنم ادلتكا ل ن خد ل اخلدربة املتنينييميدةال
و ددن خ د ل املنيمددل ددع اجلمامددة واملتفكددري املنينيمدديال ويس ددام يف تط د ير املتنيني دديم وزرع روح
املتنياون واملتندافسال وتق يدة املني قدات االءتماميدةال وءدذب املطاملدب ضلد ادل ر دة .كمدا ينيد
املنشداط ادل ر ددي اجلانددب ادلدؤثر يف تث يددت ادلنيني ددات وإزاملددة احلد اءز بددص ادلقددررات امل را ددية
ملت قي امل ح ة واملتكا ل(.)2
إن املنشدداط ادل ر ددي يق د م باملني ي د ددن امل نتددائ ادلتن مددة و ددن ونتددائ املنشدداط ددا
ينيي:
 .3أن املنشاط يق ي تق ل املطاملب ملنيمنيايري االءتماميدة وامل ينيدة وجينيدل املتنيميدذ حيدرتم
املنيني ددم ويتق ددل اخل ددة املنيا ددة واملنظ ددام ال وياد د االنفني دداالتال ويزيد د ادلنيني ددات
وادلهارات.
 .2أن املنش دداط يس ددهم يف حتم ددل ادلس ددئ ملية واحد درتام املنظ ددامال واملتد د ريب مني ددع اخل ددة
ملنيمجتمعال ويزي ن ق رة املتنيميذ منيع إقا ة املل اقة وامل د.
 .1ينمي احلس امل ط ،واالءتمامي واملشني ر بارورة االنتماء واملد الء ملنيد طن بامت داره
واء ا وطنيا يني د باملنفع منيع احلتمع واملفرد.
 .6اكتساب هارات املريادة واملت نيية ملنيجمامة.
( )3أب املفت ح رض انال و خرون (3931م) .ادل رس يف ادل ر ة واحلتمع .ص.396 :
()2مح ي شاكر زلم د3633( .ىد) .املنشاط ادل ر ي .ص .29 :

_______

337

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

 .1احملافظة منيع ادلمتنيكات املنيا ة وإطامة ويل اه ر.
 .1تنمية ادلهارات االءتمامية احملققة مل تلال بامل يئة واحلتمع بشكل نا ب(.)3
و ددن خ د ل ىددذه امل نتددائ تسددتطيع اإلدارة ادل ر ددة ومبسددام ة ادلنينيددم أن تسددت ل كددل
رلدال ددن احلدداالت ادلختنيفددة ملنينشدداط ملت ددرس د أ طامددة اب ور د ملو ددنيع اب منييددو و ددنيمال
وطامة والة اه رال وملزوم اجلمامة وترك املفرقة واملت زبال وذملك ن خ ل تط يد اهنشدطة
ع املط بال و راق تهم وتنفيذىم املتنينييماتال واهوا ر امللادرة ن ادلشرف منيدع املنشداطال
وتط ي د طامددة اب ور د ملو ددنيع اب منييددو و ددنيم يف مجيددع امل دربا ال ملددذا جيددب منيددع شددريف
اهنشددطة وكددل ددن ملددو م قددة هبددا أن جينيددل ى د ف املرتبيددة اإل د ية اه ددع ( م ددادة اب)
نلددب مينيددوال وأن ي ءددو املط د ب ملطامددة اب واالبتنيدداد مددن ن اىيددوال شل ددا يس ددهم يف حتقي د
االءتماع هفراد احلتمعال وي ني منهم بذور املفرقة واخل ف.
____

()3مح ي شاكر زلم د3633( .ىد) .املنشاط ادل ر ي .رءع اب  .ص.23 :
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اخلامتة
إن حتقيد االءتمدداع هف دراد احلتمددعال وتددرك املفرقددة واملت ددزب ال يددتم دون تكددات مجيددع
اجله د د ددن أبندداء امل د طن امل اح د ال وقيددام مجيددع ادلؤ سددات امل طنيددة ب ددذل قلددارى ءه د ىاال
ملت ثي أوا ر اهخ ة امل طنيةال وملتنيزز ن قيم ادل اطنة واالنتماء امل ط،ال وال ديكن ملنيم ر دة
نفردة املقااء منيع ا ينيرتي بنيدي أفدراد احلتمدع دن اضلرافدات فكريدة أو دني كيةال دون أن
يك ن ملنيمؤ سات اهخرى شاركة بناءة وواض ة نيها.
كما أن اإلدارة ادل ر ية حتتاج دلزي ن اجله د يف يل ت حيد ءهد د مجيدع املنيدا نيص
بادل ر ةال واملتنياون ع أوملياء أ ر املط ب يف يل حتقي اهى اف ادلرء ة ذلا.
ويقع منيع ير ادل ر ة املثقل اهكربال يف راق ة و حظدة دا يطدرأ منيدع ر دتو دن
اضلراف من سارىا املط ينييال املذي ير ي مل ناء اإلنسان ادلت ازنال املدذي يطمد مل نداء وطندوال
و سام ة رلتمنيوال وبذل امل ايل واملرخي يف يل امل ين وامل طن.
وال خيفد ددع امل د د ور املك د ددري ملنيمنينيد ددم يف صلد دداح ءه د د د اإلدارة ادل ر د ددية يف د د يل حتقي د د
تطنينياهتدداال فه د احملددرك احلقيقددي جلميددع اجله د د د اء يف تق د مي امل د روس وادلنيرفددة واهفكددارال
وتنميتها وتر يخها يف أذىان املط ب.
أو بادلشاركة يف إم اد ادلناى امل را يةال و حظتهاال وتني يل اهخطاء واخلنيدل فيهداال
واملرفددع مبددا ي دراه ددن قل د ر يف زلت اىددا .وك دذملك بتفنييددل املنشدداط املط د ج هبنائددو املط د بال
وحت ي رغ اهتمال ووضع املدربا ادلختنيفدة يف مجيدع رلداالت املنشداط .كمدا يسدهم يف املتن يدع
بددص أ دامليب املت د ريسال واختيددار ادلنا ددب نه دداال مبددا يتنا ددب ددع ادل ق د املتنينييمدديال و ددا
ينا ب ادلرحنية املنيمرية ملنيطاملب.
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النتائج

ملق ت ل امل احث ملنيني ي ن املنتائ ن أ ها ا ينيي :
 .3أن ملزوم مجامدة ادلسدنيمص أ در واءدب شدرماال وحيدرم فارقدة اجلمامدة واخلدروج منييهدا
هي ب كان.
 .2أن منيدع د ير ادل ر ددة املقيدام ب اء اتددو امل نتيفيددة مليسدهم يف حتقيد االءتمدداع وتددرك
املفرقة واملت زب.
 .1أن ير ادل ر ة منييو املقيام ب وره يف احلفاظ منيع املنظدام داخدل ادل ر دة ملت قيد
االءتماع وترك املفرقة.
 .6أن ادلنينيم ق وة ملط بو فنينييدو االملتدزام بامللدفات احلسدنة واهخد املفاضدنية ملي درس
فيهم ادئ االءتماع وترك املفرقة واملت زب واخل ف.
 .1أن اإلرشدداد املطد ج يسددهم يف حتقيد االءتمدداع وتددرك املفرقددة واملت ددزب ددن خد ل
ا يق و ن خ ات سلتنيفة ملنيطاملب.

الت صيات:
ي ع امل احث بناء منيع ا ت ل إمليو ن نتائ مبا ينيي :
 .3إء دراء ادلزيد ددن امل را ددات ح د ل د ى حتقي د اإلدارة ادل ر ددية ملد ورىا يف حتقي د
االءتماع وترك املفرقة.
 .2إءراء ادلزي ن امل را ات ح ل دور ادلنينيم يف يل ملزوم اجلمامة وترك املفرقة.
 .1ممل برا قرتحة دلشاركة احلتمع ع اإلدارة ادل ر ية يف يل حتقيد االءتمداع
وترك املفرقة واملت زب.
____
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املراجع :
 -3إب د دراىيم د ددنييمان املسد ددنييمان3624( .ى د دد) .دور اإلدارات ادل ر د ددية يف تنيزيد ددز اه د ددن املفكد ددري
ملنيط د ب درا ددة ي انيددة منيددع د ارس املتنينيدديم املنيددام يف ينددة املريدداض .ر داملة اءسددتري غددري
نش رة .قسم املنيني م اإلدارية .كنيية امل را ات املنينييا .ءا نية نائ املنيربية ملنينيني م اه نية.
 -2إبدراىيم زلمد املشددافنيي (3606ىدد) .املرتبيددة اإل د ية وطددر ت ريسدها .املط نيددة املثانيددة .كت ددة
املف ح .املك يت.
 -1إبراىيم بن

ع املشاطيب( .دت) .االمتلام .د ط .كت ة املت حي .

 -6أب د املفت د ح رض د انال و خددرون (3931م) .ادل د رس يف ادل ر ددة واحلتمددع .د ط .كت ددة اهصلني د
ادللرية .مجه رية لر املنيربية.
 -1بريكددان بركددي املقرشددي3601( .ى دد) .املق د وة ودورىددا يف تربيددة املددنرء .املط نيددة املثانيددة .كت ددة
املفيلنيية.
 -1حا م املس م زىدران (3931م) .املت ءيدو واإلرشداد املنفسدي .املط نيدة املثاملثدة .مداا املكتدب.
املقاىرة.
 -4حنيمي أمح امل كيلال و خرون (3934م) .أ س ادلناى وتنظيماهتاال د ط .د ن.
 -3محد د ي ش دداكر زلمد د د3633( .ىد دد) .املنش دداط ادل ر ددي .املط ني ددة اهوىل .دار اهند د ملس ملنينش ددر
واملت زيع .حائل.
 -9مجددال املد ين زلمد بددن كددرم ابددن نظد ر( .دت ) .ملسددان املنيددرب .د ط .دار ددادر .بددريوت.
مل نان.
 -30خاملد زلم د املنيلدديمي3613 ( .ى دد) .دور اإلدارة ادل ر ددية يف دمددم االبتكددار مل د ى املط د ب.
املني د .2:احلني املثاين .رءب 3613ىد .رلنيدة ءا نيدة أم املقدرى ملنينينيد م املرتب يدة واملنفسدية .كدة
ادلكر ة.
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-33

ديندا شدداكر ىدزاع املني د يل املشدري 2030( .م) .دور ادل ر دة يف املتنشددئة املسيا دية ملنيطفددل ددن
نظ د ر املرتبيددة اإل د ية .املني د د .366:اجلددزء  .2:شددهر ددارس 2030م .رلنيددة كنييددة املرتبيددة.
ءا نية اهزىر .مجه رية لر املنيربية.
ذوقددان م ي د اتال و خددرون3994 ( .م) .امل ددث املنينيمددي  :فه والأدواتوالأ داملي و .دط .دار
أ ا ة ملنينشر واملت زيع .املرياض.
نييمان م اب أبا اخليل3623 ( .ىد) .فه م اجلمامة واإل ا ة وء ب ملزو ها وحر ة اخلروج
منييها .املط نية املثانية .د ن .املرياض.
اح بدن محد املنيسداف3626( .ىدد) ادلد خل إىل امل دث يف املنينيد م املسدني كية .املط نيدة املثاملثدة.
كت ة املني يكان .املرياض.

-31

ح م احلمي وصلاه املنابو3601( .ىد) .اإلدارة املرتب ية .املط نية أهوىل .دار املقنيم .دج.

-31

وي3601( .ىد دد) .أ د د ل املرتبي ددة اإل د د ية .املط ني ددة املثاني ددة .دار املفك ددر.

-32
-31
-36

-34
-33
-39

-20

م د د املرمحن امل ددن
دش .
م املرمحن نا ر املسني ي3621( .ىد) .املرياض املناضرة واحل ائ املنرية املزاىرة .املط نية اهوىل.
دار ادلنهاج .املقاىرة .مجه رية لر املنيربية.
م املنيزيز نييمان امل وير3616( .ىدد) .دور إدارة ادل ر دة املثان يدة يف املت ميدة اه نيدة .املنيد د
 .16 :شهر ربيع اآلخر3616 .ىد .فرباير 2031م .رلنية امل ث اه نية.
م د املقادر خاملد ربدداح أبد منيددي3613( .ىدد) .املني ا ددل ادل ر ددية ادلددؤثرة يف تطد ير أداء د يري
ادل د ارس املثان يددة مب افظددات غددزة يف ض د ء فه د م حتنييددل املددنظم اإلداريددة .ر داملة اءسددتري غددري
نش رة .قسم أ ل املرتبية .كنيية املرتبية .ءا نية اهزىر ب زة.
م د اب زلم د امل نيمددان3601( .ى دد) .ذم املفرقددة واإلخددت ف يف املكتدداب واملس دنة .املني د دان :
11ال  .11املسنة34:ال زلرم مجادى اآلخرة 3601ىد .رلنية اجلا نية اإل ية

 -23م اب نا

مني ان( .دت) .تربية اهوالد يف اإل
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 -22م احلي امل يان ين3631( .ىد) .ر املة ادلنينيم .املط نية اهوىل .دار ابن حزم .بريوت.
 -21م نان م امل ىاب نينيم3626( .ىد) .امل يت وادل ر ة .املط نية اهوىل .د ن .كة ادلكر ة
 -26منيع راش 3634( .ىد) .شخلية ادلنينيم وأداؤه .د ط .دار املفكر املنيرج .ينة نلر.
 -21مني ددي ب ددن دداح املش ددايع2033( .م) .دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنيزي ددز اإلنتم دداء املد د ط ،درا ددة
تط يقيددة منيددع د ارس نطقددة املقلدديم .املني د د .10 :شددهر ن د فمرب2033 .م .رلنيددة امل د ث
اه نية.
مة امل ين املنلي ة .امل اب املثاملث :ركن امل م ة .قع
 -21منيي ناي املش د3624( .ىد).
د د د د د د د د ددي املف ائ د د د د د د د د د  .دت د د د د د د د د ددت املزي د د د د د د د د ددارة يف 3611/3/23 :ى د د د د د د د د د د ادل ق د د د د د د د د ددع االملك د د د د د د د د ددرتوين:
(.) http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=3730
 -24قا ددم ي د غنددام3624( .ىدد) .وحد ة امللد واالئددت ف ون ددذ املفرقددة واالخددت ف يف ضد ء
املس ددنة .حبد د ث ادلد دؤدتر املنينيم ددي املث ددا ن ( وحد د ة اه ددة اإل د د ية فه ه ددا و ني قاهت ددا) .كنيي ددة
املشرينية .ءا نية ءرش اهىنيية .اهردن.
 -23زلم املرابع احلس ،املن وي ( .د ت ) .املرتبية واحلتمع .د.ط .دار املقنيم .د ش .
-29
-10
-13

-12

زلم بن ميسع بن رة املرت ذي3132( .ىد) .نن املرت ذي .املط نية اهوىل .كت ة و ط نية
لطفع احلنييب.
سنيم بن احلجاج املقشريي3632( .ىد) .ي سنيم .املط نية اهوىل .دار املكتب املنينيمية.
بريوت .مل نان.
ن ددال رش دداد م د املفتاح2001( .م) .دور اإلدارة ادل ر ددية يف تنمي ددة امل يئ ددة اإلب امي ددة دل اءه ددة
حت د يات ر ددة ادلسددتق ل يف لددر .املني د د .11:احلني د  .3:رلنيددة كنييددة املرتبيددة .ءا نيددة طنطددا.
مجه رية لر املنيربية.
نا ددر م د د املكرمي املنيق ددل( .د ت ) .فهد د م اجلمام ددة يف املكت دداب واملس ددنة .حب ددث قد د م دلد دؤدتر
اجلمامة واإل ا ة (ادلمنيكة املنيربية املسني دية من ذءا).www.wasateh.com .
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 -11نايددل شل د وح أب د زي د 3624( .ىد د ) .أ د اب املفرقددة وأثارىددا يف حيدداة اه ددة اإل د ية و د ل
املني د ج ددن نظ د ر ق ددر ين .حب د ث ادل دؤدتر املنينيم ددي املث ددا ن ( وح د ة اه ددة اإل د ية فه ه ددا
و ني قاهتا) .كنيية املشرينية .ءا نية ءرش اهىنيية .اهردن.
 -16ومليد د ى ان ددوال ومني ددع تق ددع3639 (.ى د دد) .د د خل إىل اإلدارة املرتب ي ددة .املط ني ددة املثاني ددة .كت ددة
املف ح .املك يت.
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أ.د .كمال توفيق حطاب
أستاذ زائر
قسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت
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دمااا ش ااه أيااه أن القيااع اشجت اااع و اارف التياالب واشأ اجاو يت ل ا

اااأر ج ااود

كاأ ااة ماسس ااات الدول ااة احلكومي ااة والش ااع ية ،س اواا كام اات ماسس ااات اارعية أو علي ي ااة
أو ربوية أو ثقاأية أو إعالمية أو اجت اعية أو خًنية.
ومااج أجااط سااليش ال ااوا بش ااكط مرك اال عل ا دور ا املاسسااات ،وامسااااما م ا
حماااور امل ااا ر ،رأي اات الجكي اال عل ا اع ااور الراب ا  ،وبش ااكط خ اااص عل ا دور املاسس ااات
اشجت اعي ااة واةًني ااة ظ احلف اااظ عل ا اا اع ااة وو اادة ال ا  ،ي ااع عتا ا املاسس ااات
اشجت اعيااة واةًنيااة مااج أ اام وأخ اار ماسسااات امت ا املااد ظ مكاأيااة مظااا ر التفاارو
والتشرذم والتفكه.
أاملاسسات اشجت اعية واةًنية ي األكثار امتشاارا باٌن ال ااس ،وبالتاارل أ اي األكثار
إ اطة وإملاما مبشكالهتم ،ك ا أهنا األكثر واصال واطالعا عل خفايا األمور ودقائق ا.
ومااج ااا يعظاام الع ا ا امللق ا عل ا كا ااط ا املاسسااات ظ الكش ا عااج ب ااار
التفرو ومعاات ا ق ط أن يستفيط خ ر ا.
وقااد أت اارت الدراسااات والتقااارير الدوليااة وجااود ثالثااة أم اراض اجت اعيااة ااادي إذل
امتشااار واسااتفياف كاأااة أ ااكاف القالقااط والفوما ومااا يا ام ع ااا مااج فاارو واخااتال ،
بااط إجارام وارمارا  ،ا األماراض ااي الفقاار واا ااط واملاارض ،أفااي أوكااار وجيااوب الفقاار
ي اات احلقااد والكرا يااة و جعاارع اارظمااة ،وظ تل ااات اا ااط شااا األأكااار السااوداا وي ا
الت ر األع .
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يقااوف ال وأيسااور ال ي ااا ومساالو د ظ ال ا الد الفقااًنة ظماارض الرجاااف وال ساااا ألهناام
أق ا اراا ..ويليا ااد أقا اار م ع ا اادما ي ا ااابون با اااألمراض ،ويشا ااتد املا اارض علا ااي م ألهنا اام أق ا اراا
معدمون ..و ك ا تشكط احللقة املفرغة ويست ر دوران املساكٌن املسيوقٌن أي اد(.)1
و ك ا ا ا يا االداد الا اادور املا اااموف ما ااج املاسسا ااات اةًنيا ااة ظ مكاأيا ااة مظا ااا ر التفا اارو
والتفكااه والكرا يااة واارظمااة مااج خااالف مكاأيااة األم اراض اشجت اعيااة املس ا ة ااا ،الفقاار
واملرض واا ط ،و و الثالوث األكثر خ ورة ظ ياة ال شر.
أ ااا ااي أب اارز وأ اام املاسس ااات اشجت اعي ااة واةًني ااة ظ امت ا اإلس ااالمي؟ وكي ا
كام اات ع ااط علا ا و اادة ال ا ا والقي ااع التكاأ ااط والا اجا م وم ا ا الفرق ااة والتش اارذم عا ا
الع ور اإلسالمية اللا رة؟ وما و واق ومستق ط املاسسات ظ امت عاات املعاصارة؟
ومااا ااي العق ااات الااذ عيااع ع ااط ا املاسسااات؟ وكي ا ظمكااج عااالج ا العق ااات
و فعيط أداا

املاسسات واشر قاا بادواهتا وأمظ ت ا مج أجط القيع

األ دا ؟

أهداف الدراشة:
 التعر عل أ م املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ التاريخ اإلسالمي. التعر عل أ م املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ الع ر احلامر. -التعر عل الدور امل شود لع ط

املاسسات اشجت اعية واةًنية.

 -التعر عل أ م املعوقات الذ ق ظ طريع

املاسسات وآليات عالج ا.

( )1م ي ااط ال وي ااطا مش ااكلة احلرم ااان والت،ل ا ا ظ ب ااالد املس اال ٌن ،رئاس ااة اع اااكم الش اارعية ،ق اار،
1444ه ،ط ،2ص 33
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أهنية البحح:
ش د دوف العادل العريب ظ الوقت احلامر قالقط اجت اعية وسياساية واقت اادية ،مباا
يااادي إذل املليااد مااج التفكااه واشمقسااام ، ..دمااا اسااتدع ماارورة ااداعي العل اااا والعقااالا
إذل رص ال فو وساد الثرارات علا املجب اٌن اا األماةُ ..نياع يعاود املسال ون أخاوة
متيااابٌن كال يااان املرصااوص أو كااسااد الوا ااد ال ا ي إذا ا ااتك م ااه ع ااو ااداع لااه
سائر األع اا باحل والس ر ك ا أخ ع ه ال يب ..
وملااا كاماات امل ظ ااات املدميااة املكومااة مااج ماسسااات اجت اعيااة وخًنيااة ااي مااج أ اام
اا ااات الااذ ظمكااج أن س ا م ظ سااد ا الثر ارات واسااًن ا الفا اوات اشجت اعيااة
واألم يااة ..كااان ش بااد مااج دراسااة ،ومااك كيفيااة فعيااط دور ا املاسسااات اشجت اعيااة
واةًنية ظ رص ال فوص والقيع الو دة وم التفرو واشختال .
مشكلة البحح:
ك ااج مشااكلة ال يااع ظ عاادم قيااام املاسسااات اشجت اعيااة واةًنيااة بالاادور املاااموف
م ا ظ الوقات احلامار ،ك اا كامات قاوم باه ظ التااريخ اإلساالمي ،رغام أشمياة وخ وصاية
و ساسااية موقع ااا أي ااا يتعلااع بالوتااائ امل وطااة اااا ظ القيااع األمااج واشسااتقرار والتكاأااط
والجا م ظ امت .
ك ا ااا ت ثا ااط املشا ااكلة ظ عا اادم اسا اات،دام أدوات وأسا ااالي وآليا ااات عل يا ااة ديثا ااة
املاسسات ظ مكاأية ج ور الفرقة واشمقسام والتفرو واشختال .
لالر قاا بدور
مههجية البحح:
يعت ااد ال يااع امل ا ئ اشس ااتقرائي واشس اات اطي مااج أجااط التاصاايط ال ظ ااري الفق ااي
حلقيقااة وما يااة املاسسااات اةًنيااة الت وعيااة ظ ال ظااام اإلسااالمي ،وكا له امل ا ئ التااارطمي
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مااج أجااط التعاار علا الاادور احلقيقااي الا ي كاماات قااوم بااه ا املاسسااات ظ امت ا ،
وم ااج مل املا ا ئ التيليل ااي الوص اافي ظ حماول ااة التع اار علا ا التا ااارب املعاص اارة ظ الع ااط
اةًني الت وعي وبيان إصمابياهتا وسل ياهتا.
خمطط البحح:
لإلجابااة عل ا أ اام األسااطلة امل رو ااة ظ ا الدراسااة ،سااو يشاات ط ال يااع عل ا
امل ا ع التاليةا
المبحث األول :المؤسسات االجتماعية والخيرية في التاريخ اإلسالمي:
امل ل األوفا ماسسات الوق .
امل ل الثا ا ماسسات اللكاة.
امل ل الثالعا ماسسة بيت املاف.
المبحث الثاني :الدور المأمول للمؤسسات االجتماعية والخيرية:
أوشا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ القيع اشستقرار اشجت اعي.
ثامياا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ القيع اشستقرار األمين.
ثالثاا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ القيع اشستقرار اشقت ادي.
رابعاا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ زيادة اشستث ار.
المبحث الثالث :المؤسسات االجتماعية والخيرية في دول الخليج العربي:
امل ل األوفا مف وم وأ دا امل ظ ات اةًنيةا
امل ل الثا ا امل ظ ات اةًنية ظ السعودية.
امل ل الثالعا امل ظ ات اةًنية ظ الكويت.
المبحث الرابع :معوقات عمل المنظمات الخيرية وآليات عالجها:
امل ل األوفا معوقات ع ط امل ظ ات اةًنية.
امل ل الثا ا آليات العالج.
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ادلبحث األول :ادلؤسسات االجتماعية واخلريية
يف التاريخ اإلسالمي

عت ا املاسس ااات اشجت اعي ااة واةًني ااة ظ امت ا مبثاب ااة ال اادرع احل ااي ة ال ااذ ال ااي
امت ا مااج الفرقااة والشااقاو ،و ع ااط علا وأد الفااط وماواطج اةلااط ظ م ااد ا ،وذلااه مااج
خ ااالف ل سا ا ا ما اواطج ال ااع واةل ااط ،وع ل ااا علا ا معاات ااا ق ااط اس ااتفيا ا ،وم ااج
خالف ل ا اجاات الفطاات ال اعيفة وحماولاة ل يت اا ق اط أن تاد ور أ اوا م وي ا روا
شر ك اااب امل،الف ااات والتع اادي علا ا الق ا اوامٌن ،وق ااد كام اات ا ا املاسس ااات ظ الت اااريخ
اإلسالمي مف،رة لكط مسلم ،بط ومف،ارة لكاط ذماي ماج غاًن املسال ٌن ،وماج أجاط الياة
ال ورة املشرقة ،معرض أل ر ثالث ماسساات ظ التااريخ اإلساالمي ،و اي ماسساة
الوق  ،وماسسة اللكاة ،وماسسة بيت املاف .وذله ظ امل ال التاليةا
امل ل األوفا ماسسات الوق .
امل ل الثا ا ماسسات اللكاة.
امل ل الثالعا ماسسة بيت املاف.
املطلب األول :دور مؤشصات الوقف:
عا ااد األوقا ااا اإلسا ااالمية ما ااج أبا اارز األدوات اةًنيا ااة الت وعيا ااة عل ا ا ما اادار التا اااريخ
اإلسااالمي اات وقت ااا احلاماار ،والوق ا م اادر ااام ومااورد مااارل ك ااًن للفق اراا واعتاااجٌن،
قاف ابج ار د الوق م بي الرق ة والت دو بامل فعة عل وجه خم وصد(.)1

( )1ابج ار ،أمحد بج علي ،أتك ال اريا دار املعرأة ،بًنوت 1379 ،ا.384/5 ،
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وقاف ابج قداماة دوالوقا مساتي ومع اا ال اي األصاط و سا يط الث ارةد( )1و ا
العٌن يكون بعدم الت ر أي ا بال ي أو الر ج أو ا ة وغًن ا مج الت رأات.
وقد رغ اإلسالم ظ الوق  ،وجعط له جلاا مت يلا ش ي ق ا مباوت صاا ه وذلاه
ل قاااا أثاار ودوام مفعااه .و عااد األوقااا الكثااًنة واملتعااددة ظ امت عااات اإلسااالمية مف،اارة
لل ظااام اإلسااالمي ،يااع دل يااجف املساال ون علا ماار الع ااور اجااة مااج اجااات امت ا
إش وق علي ا اةًنون م م جلاا مج أموا م ،أاصا ك الفقاراا واعروماون دماج يعيشاون ظ
ك ا امت ا اإلسااالمي ،صماادون مااج التكايااا املوقوأااة ملاااا وماااوى يقااي م ااااوع والعااري،
ومج املستشفيات ( ال ي ارستامات ) املوقوأة ماا يعاااون باه مرماا م اماا ،وماج ( السا ط
واألرب ة) ما يعي م عل األسفار وق املفااوز والقفاار ،وقاد كامات ا اةاًنات وامل ااأ
متا ة لل سال ٌن وماج يعاي ظ كا ف م ماج أ اط ال ماة وماج يادخط باالد املسال ٌن باماان

مج األمم األخرى(.)2

ومااج أدلااة مشااروعية الوق ا ا قولااه عاااذل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ..ﮊ

(آف ع ران )92 ،وقادجاا ظ سا مالوف ا ياة أن أباا طلياة قااف ياا رساوف اي دإن اي يقاوف
لاج ااالوا الا اات فقاوا دمااا ال اوند وإن أ ا أماوارل إرل بًن اااا ( و اي أرض مر فعااة ظ
املدي ااة امل ااورة ) وإهنااا صاادقة ي أرجااو بر ااا وذخر ااا ع ااد اي عاااذل أ ااع ا يااا رسااوف اي
يع أراف اي أقاف ال يب  دبخ بخ ذاف ماف راباك ذاف مااف راباك وقاد وعات وأماا أرى
أن اعل ااا ظ األقاربٌن د أقاااف أبااو طليااة أأعااط يااا رسااوف اي أقسا ا أبااو طليااة ظ أقاربااه
( )1ابج قدامة ،ع داي بج أمحدا املرين ،دار الفكر ،بًنوت348/5 ،1445 ،
( )2القرماوي ،يوس ا مشكلة الفقر وكي عاا ا اإلسالم ،مكت ة و اة ،القاا رة ،ط،1984 ،4
.123
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وب ااين ع ااهد روا ال  ،اااري ومس االم ،أخرج ااه ال ااووي ظ ب اااب أ ااط ال فق ااة وال اادقة عل ا
اشقاربٌن والاالوج واألوشد والوالااديج ولااو كاااموا مشااركٌن( )1ك ااا أخرجااه ال ،اااري ظ باااب إذا
وق أو أوص ألقاربه(.)2
إن إرس اااا الس االوف اإليث اااري ،و ق اادل الثا اواب األخ ااروي عل ا املتع ااة الدميوي ااة ،يس ا و
بااامت إذل مرا ا عاليااة ،مبااا يليااد مااج اشسااتقرار واألمااان ،والتكاأااط وال اجا م ،ويليااد ظ
اسيد معىن ااسد الوا د الا ي إذا ا اتك م اه ع او اداع لاه ساائر األع ااا بااحل
والس ر.
إن عاادد اااشت الوقا ظمثااط أباارز صااور التكاأااط اشجت اااعي ،ويعتا الاادرع احل ااي ة
مد أي اختالشت أو أوم اجت اعية واقت ادية وأم ية.
أ ج أبرز اشت الوق ظ التاريخ اإلسالمي كان اماف الاديين مت اثال ظ املسااجد،
واماف التعلي ي مت ثال ظ املدارس وااامعات وااام ال ايي مت اثال ظ املستشافيات (
ال ي ارس ااتامات ) وااام ا ا العس ا اكري مت ااثال ظ أوق ااا الس ااالح واةي ااط ..أف ااي ام اااف
العسكري وقفت األرب ة عل اما ديج ليقي وا اا وضمرسوا عاج طريق اا باالد اإلساالم ماج
كط عدوان ،وصرأت ام م اا ال فقاات الاواأرة ،وج الوا بكاط ماا ضمتااجون إلياه ماج ذخاًنة
وطعام و راب ،ومج ريع ا ج لوا باألسلية واةيوف وال اف.

( )1ال ااووي ،ضمااٍن بااج اار الااديجا صااييك مساالم بشاارح ال ااووي ،امل عااة امل ارية باااألز ر ،القااا رة،
1349ه.84/7 ،
( )2ال ،اااري ،حم ااد ب ااج اواعي ااطا ص ااييك ال ،اااري ،دار اب ااج كث ااًن ،ب ااًنوت ،1987 ،ط 3القي ااع
م ف ال را.117/3 ،
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وظ اماااف الااديينا وقفاات عل ا احلااايئ مبكااة وعلا الاالوار باملدي ااة املساااكج الكثااًنة
واإلقام ااات العدي اادة يسا اًنا علا ا ال اااس وعوم ااا اام علا ا أداا ااعائر م ال ااذ خرجا اوا م ااج
دي ااار م للقي ااام ا ااا ،ك ااا وقف اات املس اااجد والتكاي ااا املليق ااة ا ااا ظ كاأ ااة م اااطع الدول ااة
اإلسالمية.
وظ اماااف الجب ااوي والتعلي ااي ذم ااد الكتا ي ا وامل اادارس واملكت ااات ..اخل ،وق ااد أق اايم
َناما ا املس اااجد ظ دي ااار اإلس ااالم ماسس ااات وقفي ااة كف ااط امي ااة التعل اايم أطل ااع علي ااا
الكتا ي ُ ،نيع يوأر لل ل ة كط ما ضمتاجومه مج ألواح وأقاالم وماداد ،..ويادأ لل عل اٌن
أي ا رزقا يكفي م اجاهتم كي ي ق عوا لرعاية األطفاف..
ك ااا امتشاارت املاادارس ظ أط ارا الدولااة اإلسااالمية ،وبلااد عاادد املاادارس ظ دمشااع
و اد ا أوائااط القاارن السااب ا اااري أربع ائااة مدرساة موقوأااة ،كااان يام اا الفقاراا واألغ ياااا
معا ،وبلد عدد املدارس ب يت املقدس رمو س عٌن مدرسة.
وظ ام اااف العل ااي أي ااا وج اادت املكت ااات ،و ا ا ا ام اااف م ااج أ اام م ااا اااأ ب ااه
الواقف ااون ،بق ااد ال ف ا والتق اادم والرق ااي للعل اااا وال ااالب ،أوج اادت دور الكتا ا  ،ودور
العلم ،وبيوت احلك ة ،وقد بلد عدد املكت ات ب رداد مطة مج دور الكت .
وظ ام اااف ال اايي وج اادت املش اااظ وال ي ارس ااتامات ،ووج اادت داخ ااط املستش اافيات
معا ا ااد ط ي ا ااة ومراك ا اال ل ط ا اااا ،إم ا اااأة إذل امل ا اااعم وامل ا ااابخ لتق ا اادل األغ ي ا ااة ال ي ا ااة،
واملس اااكج والر اار ال ااذ يس ااك ا األط اااا والع اااملٌن ظ املستش اافيات .ولق ااد وق ا املل ااوف
واألما اراا واملوس اارون اعسا ا ون واألط اااا أمفسا ا م مستش اافيات ومراك اال ص اايية ،وخ
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أ ي اااا ط ي ااة وم اادما ص اايية ،وق ااد بل ااد ع اادد املستش اافيات بقرط ااة عل ا س ا يط املث اااف رم ااو
مخسٌن مستشف (.)1
لقد كامت األوقا اإلسالميةا
 ختف ا عااج كا ااط الدولااة ع طااا ك اًنا ظ اااف اإلمفاااو ال اايي والتعلي ااي والعسااكريو ت أوقا اةدمات واملراأع العامة.
 س ااد الثرا ارات واملش ااكالت أو األزم ااات أ ااور ت ور ااا ،أ ااا م ااج مش ااكلة ت اارت ،إشوسااارع اةااًنون مااج أب اااا امت ا إذل وق ا جاالا مااج أم اوا م لعالج ااا ،اات ت اارت
أوقااا غري ااة ش خت اار عل ا باااف أ ااد مثااط وق ا احللي ا ووق ا األط اااو واألع اراس
واإلمشاد وغًن ا.
 ومظ ارا لوجااود اواأل أخرويااة ك ااًنة ظ ال ظااام اإلسااالمي أ ا ن امت ا اإلسااالمي كااانيقااوم ب ع ااه الا عك أيكفااط مفسااه ب فسااه ،مااج خااالف كفالااة الفقاراا والفطااات ال ااعيفة
ظ امت ا ا  ،وش ا ااه أن ذل ا ااه ي ا اادأ الدول ا ااة إذل ب ا ا ف امللي ا ااد م ا ااج اا ا ااود ظ ا اااف
املشروعات العامة اإلمتاجية الذ لياد ماج معادشت ال او اشقت اادي والقاع امللياد ماج
أرص الع ط والتشريط وبالتارل املليد مج اشستقرار اشقت ادي.
 لقد كامت األوقا ع التاريخ اإلسالمي ساد الثرارات والفااوات وامل اأا املادياة إذلالت ااازع والتفاارو ،وبالتااارل ليااد ظ و اادة ال ا والاااأ عل ا اا اعااة ،و ع ااط عل ا
القيع معىن ااسد الوا د ع ليا ظ امت .

( )1اةوجااة ،حم ااد احل ي ا ا دع ااة ع ااج الوق ا والت يااة ظ املام ااي واحلام اارد ،م اادوة أشمي ااة األوق ااا
اإلسالمية ظ عادل اليوم ،ل دن .1996 ،ص .164-143
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املطلب الجاني :دور مؤشصات السكاة:
عااد اللكاااة األداة األوذل ظ اااف الع ااط اةااًني اإلللامااي ،أ ااالرغم مااج كوهنااا أري ااة
واج ااة قامومااا علا كااط مساالم قااادر مالااه لل اااب ،أ هنااا اااى علا رأس األع اااف اةًنيااة
ماج ياع آثار اا اشقت اادية واشجت اعياة ،أ اي الوسايلة األوذل للت،فيا ماج ادة الفقار
واا ط واملرض ،ك ا أهنا مج أ م الوسائط الذ ع ط عل القيع التكاأاط اشجت ااعي باٌن
املسل ٌن ،أاللكاة ي ع الفقًن ظ ماف الراين ،وماج خال اا ضمادث الاجا م والتعااط ظ
امت بدش مج التياسد والت اغك.
واللكاااة أ ااد أركااان اإلسااالم اة سااة ،و ااي واج ااة بكتاااب اي وس ا ة رس اوله وإ اااع
أمتااه ،أمااا الكتاااب أقولااه عاااذل ﮋ ﮝ ﮞ ﮊ ( ال قاارة )43 ،وأمااا السا ة أقااد بعااع رسااوف
اي  - -معاااذ بااج ج ااط إذل الااي ج وقاااف لااه ،أاااعل م أن اي اأااجض علااي م صاادقة ظ
أماوا م اخا مااج أغ يااائ م و اارد علا أقارائ مد( )1وأ ا املساال ون ظ يا الع ااور علا

وجواا ،وا فع ال يابة رموان اي علي م عل قتاف مامعي ا(.)2
واللكاة مورد مارل م،م ،يع لد  :14عل احلاصالت اللراعياة الاذ ساقيت مبااا
امل اار ،و :5عل ا احلاصااالت اللراعيااة الااذ سااقا ا صااا ا بكلفااة ماليااة .و :2.5عل ا
ال قود وأمواف التاارة ،ورمو ذله عل الثروة احليوامية الذ قتىن للدر وال سط(.)3
وقد كفط القرآن الكرل ب يان األص ا اعتاجة املستيقة ،ودل يجف ذله لل شر
ألن األ واا قد يط وال فوس قد ع وبالتارل ياخ املاف مج ش يستيقه ،وضمرم م ه
( )1أخرجه ال ،اري ،أتك ال اري ،د ت.261/3 ،
( )2ابج قدامة ،املرين.434/2 ،1972 ،
( )3القرماوي ،أقه اللكاة ،ماسسة الرسالة ،بًنوت ،1973 ،ط. 543/2 ،2
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مج يستيقه ،ومج أجط ذله كامت الع اية اإل ية ظ الديد م ار

اللكاة بدقة

()1

بالرة  ،ظ قوله عاذلا ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮊ (التوبة.) 64 ،
إن اللك اااة ع ااادة وأري ااة ربامي ااة ااريب ظ املس االم ال ا ا ًن اشجت اااعي واعل ااه يش ااعر
ب خوامه ،وبامت ائه مت عه ،وع دما يكون التكاأط اشجت اعي م عثا مج الوازع الديين أ ماه
يكون أجدى عل امت مج التكاأط ال ي يتيقع بقوة القامون و د .
ومج ج ة أخرى أ ن م اار اللكااة الث امياة كااد ثاط الفطاات األكثار اررا ،والاذ
ظمكااج أن ثااط با ور اشخااتالف األمااين واشجت اااعي ،وبالتااارل أا ن سااد اجااة ا الفطااات
م ااج خ ااالف أما اواف اللك اااة ،ظمث ااط الس ااياج الا اواقي م ااج الفت ااة وال اادرع احل ااي ة م ااج الفوما ا
والت ر واارظمة.
وباإلماأة إذل ما قدم أ ن اللكااة سا م ظ زياادة اشساتث ار ظ امت ا وبالتاارل زياادة
اإلمتاااج والتشااريط ،وذلااه مااج خااالف دأ ا أصااياب األم اواف إذل شااريط أم اوا م اات ش
اكل ااا اللكاااة ،ومااج خااالف إمفاااو اللكاااة عل ا الرااارمٌن واملفلسااٌن واملتع لااٌن عااج الع ااط
ال يج عثرت أوماع م ،أي كج اشا ومج خالف بيت ماف اللكاة أن يت ك اوا ماج العاودة
إذل دمارسة رأ م واارهتم وأع ا م.
إن إمفاو اللكاة عل الفقراا واملساكٌن يادي إذلا
 ساد اجاااهتم ال اارورية واملليااة دمااا يع ااط علا معااااة مااا مفوسا م مااج رواسا ساال يةواست دا ا مبشاعر العرأان واشمت ان واشمت اا إذل امت .
( )1مف امل در.543 /2 ،
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 وليد أارص ع اط جديادة ع اط علا اامٌن دخاوف جديادة ،ع اط علا زياادة ال لاالكلي ظ امت  ،و ا ا ياادي إذل زياادة اإلمتااج ،ك اا يلياد ماج أارص التشاريط ،أيقلاط
مس ا ة ال الااة ،ومعاارو مااا لل الااة مااج آثااار اقت ااادية واجت اعيااة وأم يااة خ ااًنة عل ا
امت  .أ الت،في مج دة ال الة لداد مس ة األمج واشستقرار ظ امت (.)1
 ع ط اللكاة عل سد اجات الفقاراا واملسااكٌن وبقياة امل اار الث امياة بشاكط دائامومساات ر ،وباساالوب ير ااي كاأااة م اااطع امت ا  ،يااع ظم ا الفق اااا امتقاااف اللكاااة مااج
مدي ااة أو بلااد إذل آخاار ق ااط القيااع كفايااة أ ااط ال لااد يعااا ،و ا ا يعااين ماارورة ال يااع
عج كط حمتاج ظ كط قرية أو مدي ة أو بلد ق ط مقط اللكاة ،دما ياادي إذل ساد اجاات
الفطات األ د اجة وال يج ظمكج أن ش يظ روا لتعفف م عج السااف.
 ومااج ج ااة أخاارى أا ن ظ اخااتال ااوشن احلااوف لاادى كااط مكلا باللكاااة ،اساات راريةإلخراج اللكاة ظ كط وقت علا مادار العاام ،دماا يعاين وجاود ياار متادأع بشاكط دائام،
يع ااط عل ا س ااد ثر ارات وم اأ ا اا ااوع والع ااوز ،وم ا ان اج ااات الع اااجليج واملرم ا
وكفالة األرامط واأليتام وغًن م مج أصياب احلاجات.
املطلب الجالح :دور بيت املال:
إذا دل ك ا اللكاااة لسااد اجااة اعتاااجٌن ،أ ا ن اااف قااا اااشا اعتاااجٌن ظ كاأااة
م اوارد بياات املاااف كااالف وااليااة واة اراج والعشااور والر ااائم ،وغًن ااا مااج اإلي ارادات احلديثااة
الذ ظمكج أن ش ط ال رائ والرسوم وإيرادات الدولة امل،تلفة.

( )1العس اااف ،أمح ااد و ع ااد الك اارل أتي اايا ال ظ ااام اشقت ااادي ظ اإلس ااالم ،مكت ااة و ااة ،الق ااا رة،
.115-113 ،1977
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وعل اإلمام أو ورل األمر ق مسطولية إي اف احلقوو إذل أصيااا ،ياع قااف
رسااوف اي  -  -د أش كلكاام راع وكلكاام مسااطوف عااج رعيتااه د( )1ك ااا ورد عااج ال اايب -
 - قولااه د أمااا أوذل باااملام ٌن مااج أمفس ا م أ ااج مااات وعليااه ديااج ودل يااجف وأاااا أعلي ااا
ق اااؤ  ،وم ااج اارف م اااش ألورثت ااه د( )2ق اااف اب ااج ا اارا ااط ك ااان ذل ااه م ااج خ ائ ااه
  - أو صما علا وشة األماار بعااد والاراجك اشساات رار ،لكااج وجااوب الوأاااا إسمااا ااومج باب امل احل .أ ذا كان وأاا الديج عج صا ه إسما و مج واج ات اإلمام ،أ اج بااب
أوذل أن يقوم اإلمام بال فقة عل اعتاجٌن .ورعاياة بيات املااف للفقاراا واعتااجٌن دل قت ار

عل أب اا املسل ٌن أقش ،وإسما مشلت كاأة رعايا الدولاة اإلساالمية ،وظ التااريخ اإلساالمي
وا د كثًنة ماصعة ملعاملة املسل ٌن أل ط ال مة ،ومج ذله ما روا أباو يوسا ظ كتااب
اةراج ،قافا مر ع ر بج اة اب ب اب قوم وعليه سائط يساف ،ايخ ك اًن مارير ال ار،
أ رب ع د مج خلفه ،أقاف ماج أي أ اط الكتااب أمات ،قااف ي اودي ،قااف أ اا أاااف
بااه
إذل مااا أرى ،قاااف أساااف االيااة واحلاجااة والسااج ،قاااف أاخ ا ع اار - -بيااد أ ا
إذل م للااه ،أرمااخ ل ااه مااج امل االف بش ا مل أرسااط إذل خ ااازن بي اات املاااف ،أق ااافا امظ اار ا ا
ومرباا  ،أواي ما أم ف ا إذ أكل ا ي ته مل زم له ع د ا رم(.)3
إن كفالااة الدولااة لرعايا ااا يليااد مااج الثقااة واشمساااام والاجابش بااٌن احلاااكم واعكااومٌن،
ك ا يليد مج أواصر اشمت اا للوطج والوأاا والت يية ظ س يط رأعته و قدمه.
( )1أخرجااه ال ،اااري ظ كتاااب األ كااام ،باااب قااوف اي عاااذل د أطيعاوا اي وأطيعاوا الرسااوف ..د أااتك
ال اري111/13 ،
( )2ابج ار ،أتك ال اري.9/12 ،
( )3أب ااو يوسا ا  ،يعق ااوب ب ااج ابا ارا يم ،اةا اراج ،القي ااع حم ااد ابا ارا يم ال ااا ،دار اإلص ااالح ،م اار،
 ،1981ص .259
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ادلبحث الثاني :الدور ادلأمىل للمؤسسات
االجتماعية واخلريية

يق ااوف الش اايخ حم ااد الر الارل دإم ااه دل يوج ااد ظ ال ادميا – ول ااج يوج ااد – مظ ااام يس ااترين
ال شاار أيااه عااج التعاااون واملواساااة ،بااط ش بااد شسااتت اب السااكي ة وم ا ان السااعادة مااج أن
يع القوي عل ال عي وأن يرأع املكثر باملقط ..ولاج ا اك أماة ظ ا ا امل ا ار إش
إذا وثقت ال الت بٌن أب ائ ا ،ألم ع حمروما يقاساي وياالت الفقار ،ودل اع غ ياا ضمتكار
م ااا ئ الرااىن .وظ اإلسااالم ارائ حمك ااة لتيقيااع ا األ اادا ال يلااة ،مااج بي ااا شااطة
ال فااوس عل ا أعااط اةااًن وإسااداا العااون وص ا ائ املعاارو  ،ومتااائئ ا الت شااطة الس ا ية
ش يسااعد اااا ال ااعا و ااد م ،بااط ظمتااد أماهنااا واط ط اهنااا إذل ال اااذلٌن أمفس ا م ،أتقااي م
زشزف األ قاد وعواق األثرة الع يااد(.)1
وب اااا عل ا مااا قاادم سااو يااتم سااليش ال ااوا عل ا أ اام الوتااائ الااذ ي رااي أن
ع ط املاسسات اشجت اعية واةًنية عل القيق ا ظ امت  ،وذله ظ ال قاط التاليةا
أوشا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ القيع اشستقرار األمين.
ثامياا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ القيع اشستقرار ال فسي واشجت اعي.
ثالثاا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ القيع اشستقرار اشقت ادي.
رابعاا دور املاسسات اشجت اعية واةًنية ظ زيادة اشستث ار.

( )1الرلارل ،حم دا خلع املسلم ،دار القلم ،دمشع ،1986 ،ط ،6ص .116
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أوال :دور املؤشصات االجتناعية واخلريية يف حتكيل االشتكرار األمين(:)1
ياربش بعااك عل ااا اشقت اااد باٌن اارظمااة والادورات اشقت ااادية ،أفاي أاجات الكساااد
ياالداد الفقاار وبالتااارل كثاار ج ارائم اشغت اااب والقتااط والتشاارد ،وقااد أوماايت الدراسااات
اإل ائية أن  :25مج أطفاف امل اطع الفقًنة صم ياون إذل اارظماة بي اا ش تاااوز ال سا ة
ظ الدوف املتقدمة .)2(:1
ويعتا ا ذل ااه أما ارا ط يعي ااا ،أك ااا يق اااف ص ااوت املع اادة أق ااوى م ااج ص ااوت ال ا ا ًن،
أاإلمساان ااااائ قااد يفعاط أي اايا إلسااكات جوعاه ،وقااد روي عااج أيب ذر  - -أمااه
قافا دعا ت ملج ش صمد القوت ظ بيته ،كي ش طمرج عل ال اس ا را سيفهد.
يقااوف د /يوسا القرماااوي ظ عليقااه عل ا قااوف أيب ذر دومااا دام ظ امت ا أك اواخ
وق ااور ،وس اافوح وق اام ،وخت ااة وأق اار دم ،أ ا ن احلق ااد وال ر اااا يوق اادان ظ القل ااوب م ااارا
اكط األخ ر والياب  ،وستتس الشقة بٌن الواجديج واعرومٌن ،وماج اا ت،ا امل اادئ
ا دامة أوكار ا بٌن ميايا الفقر واحلرمان وال ياعد(.)3
ومااج ج ااة أخاارى أ ا ن الفقاار ي ااع امت اااا الفاارد ل لااد ووط ااه ،أااال صمااد ظ مفسااه
محاسة الدأاع عج الوطج ،أوط ه دل ي ع ه مج جوع ،ودل يام ه مج خو .

( )1اب ،ك اافا اشقت ااد اإلساالمي وأبعااد األم ياة ،املاة العربياة للدراساات األم ياة والتادري ،
الرياض ،لد  ،16عدد  ،32ص.33
( )2ع د العظيم ،محديا أقر الشعوب ،م عة الع رامية ،القا رة1995 ،ص .248
( )3القرم اااوي ،يوسا ا ا مش ااكلة الفق اار وكيا ا عاا ااا اإلس ااالم ،مكت ااة و ااة ،الق ااا رة.1984 ،
ص.16
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ك ا ا ا ا له يا ا ا ااادي الفقا ا ا اار إذل امتشا ا ا ااار كاأا ا ا ااة أ ا ا ا ااكاف اا ا ا ا ارائم ،السا ا ا اارقة ،ال را ا ا اااا،
امل،درات..،اخل.
ك ااا أن ع اااطي امل ،اادرات ظ ال اادوف الفق ااًنة أكث اار م ااه ظ ال اادوف املتقدم ااة ،وق ااد
أوماايت إ اادى الدراسااات أن أكثاار الفطااات عاطيااا لل ،اادرات اام الفق اراا ومتوس ا و
الدخط ،و علط الدراسة ذله بامه رغ ة ظ ا روب مج مشاكط وشموم الفقر.
إن ظ زيادة اإلمفاو عل الفقراا يي ا ةواطر م و فاا ل دور م ومداوة ارا ااهتم
ومعااااة ل ا ور احلقااد واحلسااد وال ر اااا الااذ ظمكااج أن ظ اار لاادي م ،وك ا له أ ا ن ركياال
األع اااف اةًنيااة عل ا الفق اراا واعتاااجٌن والفطااات ال ااعيفة ظ امت ا يق ااي عل ا امليااوف
اإلجراميا ااة والعدواميا ااة الا ااذ ظمكا ااج أن شا ااا ظ امت ا ا  ،ك ا ااا يق ا ااي عل ا ا ب ا ا ور الت ا ااازع
والشااقاو ،وبالتااارل ياالداد اشسااتقرار األمااين و االداد و اادة ال ا  ،وقااوة اا اعااة ،مبااا يااادي
إذل زيادة اشستقرار اشجت اعي واشقت ادي.
ثانيااااا :دور املؤشصااااات االجتناعيااااة واخلرييااااة يف حتكياااال االشااااتكرار اله صااااي
واالجتناعي:
إن األع اااف اةًنيااة الااذ قااوم اااا املاسسااات اشجت اعيااة واةًنيااة ااادي إذل القيااع
ال امي ة واشستقرار ال فسي لل ارمٌن واملستفيديج علا الساواا .أشاعور املسالم و او يقاوم
بالع ااط اةااًني أمااه ظ ع ااادة ،وأن لااه ثوابااا أخرويااا ،يدأعااه إذل مليااد مااج اإلخااالص وال ا ف
والت اايية والع اااا ،ك ااا أن ااعور امل تف ا بالع ااط اةااًني باشمت ااان والعرأااان يدأعااه أي ااا
إذل املليد مج املشاركة اإلصمابية ظ امت
إن ا الشعور والت ور ال ي يراأع ال ارأٌن ياادي إذل ال امي اة والرماا واشساتقرار،
وي اااى ب ااامت ع ااج القل ااع واشما ا راب واشرما ارا  ،م ااا كام اات الظ اارو اعي ااة ب ااه،
أاملشااقة هتااون ،واألجاار القليااط يكااون أيااه ال كااة ،ويشااعر اإلمسااان بث ارات اإلظمااان وال االة
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ب اااي –  .- أي االداد ع اااؤ وإمتاجيت ااه ،وبالت ااارل ي االداد ال ااو واشس ااتقرار اشقت ااادي
ظ امت .
ثالجا :دور املؤشصات االجتناعية واخلريية يف حتكيل االشتكرار االقتصادي:
ع ااط ا املاسس ااات ع ااادة علا ا إع ااادة وزيا ا ال اادخط مل االية الفق اراا والفط ااات
ال ااعيفة ،و ا ا يااادي إذل التقليااط مااج اادة التفاااوت وزيااادة اشساات،دام األمثااط لل اوارد
وبالتارل زيادة اشستقرار اشقت ادي واشجت اعي.
أامتق اااف األما اواف م ااج األغ ي اااا ذوي امل فع ااة احلدي ااة املتدمي ااة لل ق ااود إذل الفقا اراا ذوي
امل فعااة احلديااة املر فعااة لل قااود ،يعااين زياادة اشسااتفادة مااج ال قااود مبااا ي فا ال اااس ،ك ااا يعااين
كااٌن الفق اراا مااج إ ا اع املليااد مااج اجاااهتم األساسااية الااذ دل ش ا سااابقا ،ومظ ارا ألن
الفقراا ظ أي ت يت تعون مبياط ادي اسات الكي مر فا مقارماة باألغ يااا ،دماا يلياد ماج
إمفاق م اشست الكي ومج مل يليد اإلمفاو اشستث اري ..و ا ا يعاين أن زياادة ال لا علا
الساال اشساات الكية سااو ياادأ املسااتث ريج إذل زيااادة إمتاااج ا الساال دمااا يت لا املليااد
مااج امل اواد األوليااة واملليااد مااج الساال اشسااتث ارية اإلمتاجيااة ..وبفعااط امل اااع أ ا ن الفياال
ال ل اشست الكي سو ضمفل ال ل اشستث اري.
إن مج أك مظا ر عدم اشستقرار ،التفاوت احلاد ظ وزي الثروة بٌن أأاراد امت ا ،
ودما ش ه أيه أن ا املاسساات ع اط علا قلياط ادة التفااوت باٌن ال ااس ،وبالتاارل
زيادة العدالة ظ وزي الدخط.
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ااادي إذل املليااد مااج ال او

وياارى معظاام اشقت اااديٌن أن إعااادة وزي ا الاادخط سااو
واشستقرار اشقت ادي ،وذله مج خالف ا ى()1ا
 -1ااادي إع ااادة وزي ا ال اادخط إذل زي ااادة ك ااًنة ظ ك ااط م ااج اشس اات الف واشدخ ااار ع ااد

الفقراا و ا يادي إذل زيادة اإلمتاج وبالتارل زيادة ال و اشقت ادي.
 -2عا ااد إعا ااادة وزي ا ا الا اادخط ا اادأا لا اادى السياسا اايٌن واشقت ا اااديٌن ألهنا ااا ما ااج معا ااادل
اشستقرار السياسي واشقت ادي عل املستوى الكلي.
 -3ي ام عاج إعاادة وزيا الادخط رأا الكفاياة اإلمتاجياة ع اد الفقاراا ،وزياادة مشااركت م
ظ الع لية اإلمتاجية.
 -4زيا ااادة املسا ااتوى التعلي ا ااي ع ا ااد الفق ا اراا دما ااا ي ا ا عك عل ا ا زيا ااادة اإلمتاجيا ااة وال ا ااو
اشقت ادي
رابعا :دور املؤشصات االجتناعية واخلريية يف زيادة االشتجنار:
ت وع األع اف اةًنياة إذل أ اكاف عديادة ُنياع شا ط مفقاات مقدياة ومفقاات عي ياة
و دري و عليم ومفقات صيية و شريط وكفالة يتيم ...إخل
ودمااا ش ااه أيااه أن جاالاا ك اًنا مااج األع اااف اةًنيااة يوجااه إذل اشسااتث ار والتشااريط
بشكط م ا ر ،يع امج األع اف اةًنية مس ة ك ًنة ماج أارص الع اط ،ك اا ع اط علا
اادري و علاايم أطااات ك ااًنة مااج امت ا  ،و ا ا ي اادرج الاات اشسااتث ار ال شااري ،ك ااا قااوم
املاسسااات اةًنيااة بت كااٌن أصااياب احلاار مااج اشساات رار ظ اارأ م ظ اااشت التعثاار،
و ا أي ا أيه دعم لالستث ار.
( )1حم د بين عي ا الع ط الت وعي وآثار ظ الت ية اشقت ادية مج م ظور إسالمي ،رسالة دكتورا ،
جامعة الًنموف ،2446 ،ص .146
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إن اشستث ار ظ امت يادي إذل زياادة أارص الع اط ويقلاط ماج ال الاة وبالتاارل ضماد
مج القالقط اشجت اعية والسياسية ،ويع ط رمو وجيه ال اقات رمو الع اا وال ا ف وم فعاة
امت بدش مج وجي ا رمو إثارة املشكالت واألزمات وال عرات الع ية..
إن اشس ااتث ار ظ اللر ااة اشقت ااادية ي ي اار ظ زي ااادة األص ااوف اإلمتاجي ااة أو ال اجاكم
الرأوااارل( ،)1و ا ا مااا يركاال عليااه الع ااط اةااًني ع اادما يقااوم بالتاادري والتعلاايم والتشااريط،
وع ا ا اادما ضم ا ا اارص عل ا ا ا لوي ا ا ااد أص ا ا ااياب احل ا ا اار اليدوي ا ا ااة ب ا ا ااا شت واألدوات الالزم ا ا ااة
شست راريت م.
إن امشراف ال اس باألمور ال اأعة او خاًن وسايلة ل ا ان عادم امشارا م باامور سال ية
مارة ام وبامت .
____

( )1خريااوش ،سااين علااي ،وآخاارونا اشسااتث ار والت ويااط بااٌن ال ظريااة والت يااع ،دار ز اران ،ع ااان،
.1999
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ادلبحث الثالث :ادلؤسسات االجتماعية واخلريية
يف دول اخلليج العربي

تعدد املاسسات اشجت اعية واةًنياة علا مساتوى العاادل ،ويتعااتم دور اا ظ الوقات
احلاماار بشااكط ك ااًن ،مظارا لتفاااقم املشااكالت اشجت اعيااة وال فسااية واألم يااة ،وزيااادة اادة
القالق ااط اشجت اعي ااة والسياس ااية ،ال ااذ تع اارض ااا األم ااة اإلس ااالمية ،ومظا ارا لت ااوع و ع اادد
مس ا يات ا املاسس ااات إذل م ظ ااات مدمي ااة أو م ظ ااات خًني ااة أو عي ااات خًني ااة،
ومظرا ل ،امة ام الع ط اةًني ،سو يتم اشقت ار عل بعاك امل ظ اات اةًنياة ظ
بعك دوف اةليئ العريب وذله ظ امل ال التاليةا
امل ل األوفا مف وم وأ دا امل ظ ات اةًنيةا
امل ل الثا ا امل ظ ات اةًنية ظ امل لكة العربية السعوديةا
امل ل الثالعا امل ظ ات اةًنية ظ الكويت.
املطلب األول :م هوم وأهداف املهظنات اخلريية:
امل ظ ة اةًنية ي م ظ ة غًن رُنياة .ختتلا عاج امل ظ اات اشخارى الرُنياة بجكيل اا
عل ا األ اادا غااًن الرُني ااة واةًنيااة وك ا له الرخ اااا اشجت اااعي ،مثااط ،األمش ا ة اةًني ااة
والتعلي ية والدي ية أو غًن ا مج اشمش ة الذ ختدم امل احل العامة.
وظ قوامٌن بعك الدوف الرربية أ ن امل ظ ات اةًنية هتد إذل()1ا
 م أو ختفي الفقر.)1( http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%
AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 عليل التعليم. عليل الديج. عليل ال ية أو إمقاذ األرواح.-

عليل املواط ة أو ية امت .
عليل الف ون والثقاأة والجاث أو العلوم.
عليل حميب الريامة.
علياال قااوو اإلمسااان و ااط ال لاعااات أو اإلصااالح و علياال اشمساااام الااديين أو العرقااي

أو املساواة واشختال .
 عليل محاية أو السٌن ال يطة. الت،في مج اعتاجٌن بسا الكا أو اعاتالف ال اية أو اإلعاقاة أو ماائقة مالياة أوغًن ا مج العوائع.
 عليل الرأع باحليوان. قدل م فعة عامة.املطلب الجاني :املهظنات اخلريية يف املنلكة العربية الصعودية(:)1
دل كااج اا عيااات األ ليااة ظ ال ا الد اإلس ااالمية مف اولة عااج ماسسااات الوق ا أو
اللك اااة أو غًن ااا م ااج ماسس ااات الا ا  ،أ عظ اام ماسس ااات الوق ا ا كام اات اادار م ااج ق ااط
ماسسات مظارة الوق والذ ي أ ه باا عيات اةًنية ظ الوقت احلامر..

( )1مادر ع دالرزاوا مستق ط الع ط اةًني الت وعي ظ م قة اةليئ العريب د الواق واملاموف د ،لة
كلية ا داب ،جامعة اللقازيع 1422 ،ه.387 ،
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وقااد كاماات ال اادايات األوذل لل ظ ااات اةًنيااة ظ السااعودية مااج خااالف األرب ااة الااذ
كاماات تشاار ظ ماادي ذ مكااة املكرمااة واملدميااة امل ااورة يااع ت اارت عيااات اإلس ااعا
اة ااًني و عي ااات الا ا  ..إخل مل امتش اارت وا س ااعت أع اااف ا ا اا عي ااات لتشا ا ط كاأ ااة
املياااديج اةًنيااة مااج رعايااة ال فولااة ورعايااة العااالة واملعاااقٌن وك ااار السااج والرعايااة ال اايية
واإلسااكان اةااًني ،وكفالااة اليتاايم ،وقااد ازداد عاادد ا اا عيااات لي ااط إذل  364عااام
 1427ه ،وكاماات أعل ا مس ا ة ا اا عيااات ظ مدي ااة مكااة املكرمااة مبااا يليااد عااج 74
عية خًنية.
وقااد راأااع امتشااار اا عيااات اةًنيااة ظ السااعودية م ا إعااادة إ ياااا دور املاسسااات
الوقفيااة ،أ ااا ااي املاسسااات الوقفيااة ظ الوق اات احلام اار تش اار ظ كاأ ااة أرجاااا امل لك ااة،
وخاصااة ظ مكااة املكرمااة واملدي ااة امل ااورة ،أ اااف أوقااا عث ااان ش الاف موجااودة اات
وقت ا احلامر ،وأوقا بعك ملوف ا د ،وأوقا دملوكية و ركية وغًن ا..
وش ي الاف اة ااًنون م ااج املس اال ٌن يقف ااون أما اوا م ظ كاأ ااة ام اااشت الس ااك ية والعل ي ااة
وال اايية ،مبااا يليااد مااج ال اام امت ا و كاألااه و ااام ه ،ك ااا يليااد مااج اراص ال اافو
وو دة اا اعة ..ولعط مج أبرز املاسسات اةًنية السعوديةا
مؤسسة الملك فيصل الخيرية:

أمشاطت املاسساة عاام  1976و قاوم بتلقااي األماواف وصارأ ا ظ وجاو الا واإل سااان
و قدل املا ك الدراساية واااوائل العل ياة ظ كاأاة امااشت ..ويفاوز َناائلة امللاه أي اط والاذ

لااد قي ت ااا  754أل ا أ أأ اراد مااج خمتل ا دوف العااادل ظ قااوف الدراسااات اإلسااالمية
واألدب وال ا والعلااوم امل،تلفااة ..وظ ذلااه ع ااًن وامااك عااج الاادور احل اااري واإلمسااا
ال ي قوم به املاسسات الوقفية اإلسالمية.
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و م املاسسة مركل املله أي اط لل ياوث والدراساات اإلساالمية والا ي ي اد إذل
خدم ا ااة احل ا ااارة اإلس ا ااالمية ،ودع ا اام ال ي ا ااوث العل ي ا ااة والج ا ااة وإع ا ااادة ق ا اادل الا ا اجاث
اإلسالمي..اخل
وق ااد وج اادت أج االة أو صا ا اديع وقفي ااة عدي اادة ظ خمتلا ا دوف الع ااادل عل ا ااكط
كراسااي عل يااة مثااطا كرسااي امللااه أ ااد للدراسااات اإلسااالمية َنامعااة أكساافورد ،كرسااي
امللااه أ ااد للدراسااات الفق يااة َنامعااة ارأااارد ،كرسااي امللااه أي ااط للدراسااات اإلسااالمية
َنامعة ج وب كاليفورميا ..،وغًن ا كثًن..
البنك اإلسالمي للتنمية:

يع ط ال ه اإلسالمي عل ية امت عات اإلسالمية وال وض مبساتوى املعيشاة ظ
ا امت عااات ،مااج خااالف ويااط املشااروعات الت ويااة وأااع أسااالي الت ويااط اإلسااالمي،

ك ا يع ط عل إمشااا صا اديع وقفياة ا ك قروماا سا ة لل ل اة املتفاوقٌن اعتااجٌن الات
برمااامئ امل ا ك الدراسااية ،و اااف برمااامئ امل ا ك الدراسااية لل ااابرٌن أمش ا بق ااد ااوير امل اوارد
ال ش ارية املا لااة و علياال قاادرات ال ااا ثٌن ظ ال ي ااوث والعلااوم والتقامااة كااالليلر وال اريات
وعلوم الف اا وال وال يطة ..اخل
يطة اإلغاثة اإلسالمية العامليةا
اسسات عاام 1398ه ماج ق اط املا التاسيساي لراب اة العاادل اإلساالمي ماج أجااط
القيام مبا يليا
 قدل الروث َن ي أ كاله لل سل ٌن مج ميايا الكوارث ال يعية. اإلسا ا ام ظ املش ااروعات اشس ااتث ارية اإلس ااالمية امدي ااة ال ااذ س ااا م ظ رأا ا مس ااتوىاملسل ٌن.
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 ق اادل اة اادمات ال اايية والتعلي ي ااة والتدري ي ااة والرعاي ااة الرو ي ااة واشجت اعي ااة ل يت اااموالالجطٌن وأقراا املسل ٌن.
 ين املشروعات ال رًنة الذ وأر لالجطٌن وأقراا املسل ٌن ياة كرظمة. احلع عل الت ع لل يطة باملاف أو الت وع باا د أو باي كط آخر.املطلب الجالح :املهظنات اخلريية يف الكويت:
كام اات ال اادايات األوذل للع ااط األ ل ااي الت ااوعي ظ الكوي اات بع ااد ص اادور ق ااامون
 1962اة اااص باا عي ااات األ لي ااة بالكوي اات ،وكام اات عي ااة امل دس ااٌن الك ااويتٌن أوف
عيااة أ ليااة غااًن كوميااة اسساات س ا ة  ،1962مل لت ااا اا عيااة الثقاأيااة ال سااائية عااام
 ،1963وظ السا ا عي ات ت اارت عي ااات مت ،ااة عدي اادة ،و اات ع ااام  1994ك ااان
اف أكثر مج  51عية مت وعة ،و اى رعاية األسارة والقياع التكاأاط علا رأس أولوياات
اا عيات اةًنية ظ الكويت(.)1
و اف أمثلة عديدة لتاارب و يقات ماجية ظ ا اماف م كر م ا ما يلي()2ا
ت اارت ظ الكوي اات رك ااة وقفي ااة مش ااي ة م ااج خ ااالف األمام ااة العام ااة ل وق ااا وال ااذ

است اات شماام ال ااا ثٌن لتفعيااط الاادور الت ااوي اإلمسااا للوقا  ،وأمشااطت لتيقيااع ا
األ دا ص اديع وقفية عديدة م اا
 ال دوو الوقفي لرعاية املعوقٌن. ال دوو الوقفي للت ية ال يية.( )1مااادر ع اادالرزاوا مسااتق ط الع ااط اةااًني الت ااوعي ظ م قااة اةلاايئ العااريب د الواق ا واملاااموف د،
مرج سابع.394 ،
( )2رأيع امل ريا األوقا أق ا واقت ادا ،دار املكتيب ،دمشع.136-116 ،1999 ،
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 ال دوو الوقفي للثقاأة والفكر. ال دوو الوقفي لل ياأظة عل ال يطة. ص دوو الكويت الوقفي للتعاون اإلسالمي. ال دوو الوقفي للت ية العل ية ..اخل____
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ادلبحث الرابع :معىقات عمل ادلنظمات اخلريية
وآليات عالجها

واجاه معظاام اا عياات واملاسسااات اةًنيااة مشاكالت وعق ااات ك اًنة بع ا ا يرجا
إذل ط يعااة ا املاسسااات باعت ار ااا ماسسااات غااًن رُنيااة ،يفتقااد العاااملون أي ااا احل اواأل
املادية ،وبع ا ا يرجا إذل اارب أ اداأ ا و شاتت غاياهتاا وأقاا لل يطاات وامت عاات الاذ
وجاادت أي ااا ،ويعاارض ا ا امل يااع أ اام وأباارز املعوقااات الااذ عااجض ع ااط املاسسااات
اةًنية بشكط عام ،ومج مل ضماوف وم احللوف وآليات العالج وذله ظ م ل ٌنا
امل ل األوفا معوقات ع ط امل ظ ات اةًنيةا
امل ل الثا ا آليات العالج.
املطلب األول :معوقات عنل املهظنات اخلريية:
ظ دراسة عل ية()1عج دور اا عياات اةًنياة ظ القياع الساالم اشجت ااعي ظ م ار،
وبعد وزي اسات امات لعي اة تكاون ماج أربعاة عشار عياة و  ، 179اا باٌن أخ اائيٌن
اجت اااعيٌن ومفس اايٌن وأع اااا ااال إدارة للا عي ااات وم اادراا فيا ا يٌن ..إخل وص االت
الدراسة إذل أن أغل معوقات ع ط اا عيات اةًنية ي ر أي ا يليا
 عدم إع اا اا عيات اةًنية ال ال يات لفك امل ازعات -عدم ثقة امت

ظ اا عيات اةًنية.

( )1سااامر علااي السااقاا ااور مقااجح لكيفيااة اساات،دام طريقااة ظاايم امت ا ظ مساااعدة اا عيااات
األ لية عل القيع السالم اشجت اعي ظ امت  ،املا ر الدورل السادس والعشرون ،كلية اةدمة
اشجت اعية ،جامعة لوان. 2413 ،
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 غياب ثقاأة الت وع. مع دور املدرسٌن وأئ ة املساجد واإلعالميٌن.. عدم ا ت ام الدولة بتدري العاملٌن ظ اا عيات األ لية. الفساد واعسوبية والر وة وعدم العدالة. مع قيم اشمت اا الوطين. عدم وجود عاون بٌن اا عيات األ لية. قلة موارد اا عيات األ لية. أرص سي رة الدولة و ي ت ا عل كثًن مج اا عيات األ لية. عدم وجود دور وامك للا عيات األ لية ظ ع لية القيع السلم األ لي. مع وعي اا عيات األ لية باشمية دور ا. ال راع بٌن األ لاب السياسية وأثر عل اا عيات األ لية.إن كثاًنا مااج ا املعوقااات رمبااا يكااون مشااجكا بااٌن معظاام الاادوف اإلسااالمية ،الااذ ش
ا الاف ا ا م ا ا ج الا اادوف ال اميا ااة أو املت،لفا ااة ..أ ا ا الا اادوف وك ا ااا لخا اار األدبيا ااات
اشقت ااادية ت اااز بالتس ااي واعس ااوبية ووما ا الرج ااط امل اسا ا ظ املك ااان غ ااًن امل اسا ا ،
والديد املركل اشجت اعي للفرد مس قا ،وغيااب الشافاأية ،وعادم كااأا الفارص ،وازمفااض
مسااتوى احلريااة والتعلاايم وال ااية والرأا يااة ..و ...و ا ال اافات عت ا معوقااات لكاأااة
املاسسات اةًنية وغًن اةًنية..
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املطلب الجاني :آليات العالج:
إن معاا ااة املعوق ااات الس ااابقة قت ااي معاا ااة أسا ا اب الت،لا ا أوش ،و ا ا مر ل ااة
طويلااة األجااط ت ل ا التريااًن ظ اة ااائ والعااادات والساالوكيات املت،لفااة ،قاااف عاااذلا
ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮊ ( الرعد.) 11 ،
أما ما يتعلع مبعااة معوقات امل ظ ات اةًنية بشاكط خااص ،أقاد وماعت دراساات
عل ياة عدياادة آليااات عاالج مشااكالت امل ظ ااات اةًنيااة ماج خااالف وما آليااات وأدوات
واسجا يايات وم ايات ُنثية خمتلفة ة ا أ د ال ا ثٌن( )1ظ عشرة مقاط ك ا يليا
 الديد املشكلة امت عيةا -الديد امت

ومكوما ه وخ ائ ها

 الديد املاسسة اةًنية الذ سيتم مج خال ا التدخط امل ينا الديد أ دا التدخط امل ين مادية ومع وية. اختيار ال اذج الع لية امل اس ة. اختيار اشساجا يايات امل اسا ةا باالت كٌن و قوياة العااملٌن أو اساجا ياية ال ارش علااا ات األكثر اثًنا أو اإلق اع ..إخل
 است،دام م ارات م اس ة حلط املشكلةا مج خالف اش اف واملشاورات وال رش علامت ،ي القرارات ظ اا عيات وغًن ا..
 -است،دام م ادئ طريقة ظيم امت

مثطا املشاركة واشستشارة..

( )1سااامر علااي السااقاا ااور مقااجح لكيفيااة اساات،دام طريقااة ظاايم امت ا ظ مساااعدة اا عيااات
األ لية عل القيع السالم اشجت اعي ظ امت  ،مرج سابع.1818 ،
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 اساات،دام أدوات طريقااة ظاايم امت ا مثااطا اللا ااة ،وال اادوات واملااا رات ،واللياااراتامت عية والشكاوى واشلت اسات ووسائط اإلعالم ..إخل
وظمك ااج لتلي ااات واشسا اجا يايات واألدوات املتقدم ااة أن ا ا اك ظ معاا ااة املعوق ااات
واملشا ااكالت الا ااذ عيا ااع امل ظ ا ااات اةًنيا ااة عا ااج أداا دور ا ااا ظ القيا ااع التكاأا ااط وال ا اجا م
واشمس اااام ظ امت ا ا  ،إذا م ااا ص اادقت ال واي ااا ،و ااوأرت اإلرادة والعلظم ااة علا ا اإلص ااالح
وال ااوض والقي ااع اإلذم ااازات ..أم ااا إذا دل وج ااد ا ا اإلرادة ،أا ا ن كاأ ااة العل ااوم اإلداري ااة
واشجت اعية وال فساية واساجا ياياهتا وآلياهتاا لاج ا اك ظ معاااة اةلاط ،باط رمباا لياد ماج
اادة املش ااكالت ،مظ ارا ملااا س ااو ي ف ااع عل ا ا الدراس ااات العل يااة م ااج م ااالد طائل ااة
درا..
إن قيام كاأة أج لة امت ا بع ل اا يت لا وجاود الادواأ واحلاواأل اإلظمامياة الاذ اربش
اإلمسان باالاا األخروي ال ي ش ي ق بعد موت اإلمسان ،و او ماا يدأعاه إذل الت ايية
واإليثار واشست رار ظ ال ف والع اا.
____
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اخلامتة
 كاماات املاسسااات اةًنيااة ظ التاااريخ اإلسااالمي مف،اارة لكااط مساالم ،بااط ومف،اارة لكااطذمي مج غًن املسل ٌن.
 كاماات املاسسااات الوقفيااة ختف ا عااج كا ااط الدولااة أكثاار مااج ثلثااي املوازمااة ظ بعااكالع ااور اللا اارة دم ااا ي اادأ الدول ااة إذل زي ااادة ركيل ااا عل ا القي ااام مب ام ااا بش ااكط أكث اار
كفااة.
 إن سد اجاة اعتااجٌن واملعاوزيج بشاكط دائام ،ماج خاالف الوقا واللكااة وخم ااتبيت ماف املسل ٌن كان و ص ام األمان ال ي ضمف امت ا ماج القالقاط اشجت اعياة
والسياسية.
 ع ااط ماسسااات اللكاااة بشااكط دائاام عل ا ختفي ا اادة التفاااوت مااج خااالف التوزي اا ادئ للثروات ،وبالتارل سود ظ امت أجواا اشمساام والتكاأط والجا م.
 إن امشااراف ال اااس باااألمور ال اأعااة مااج خااالف ااوأًن أاارص ع ااط قيقيااة اام ااو خااًنوسيلة ل ان عدم امشرا م بامور سل ية مارة ام وبامت .
 بااالرغم مااج كثاارة أج االة الع ااط اةااًني وم ظ ا ااه ظ الوقاات احلاماار ،إش أن ج ااود ممتشتتة وأ داأ م متفرقة وبالتارل ش ياى الع ط اةاًني ررا اه ظ رص ال افو وو ادة
كل ة املسل ٌن.
 عااا الكثااًن مااج امل ظ ااات اةًنيااة مااج معوقااات داخليااة وخارجيااة ت لا ااوأر اإلرادةوالعلظمااة عل ا التريااًن ظ ال داي ااة ومااج مل ا اااع أ اادث اشسااجا يايات للت ااوير وزي ااادة
الكفااة.
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سبث للل ال للبة ال ي للة ،ب قائعه للا اؼبفةل للة ،نرباس للا الس للةلهام اس ل اب اؽب للار االس للة ارة
دبلباث ال ل ة ،كل ا مقةالليات ال ا اؼبلباث ،يف حيللاة كللل م لللم م للل ة ،مصللااقا لق لل
تعاذل :لََق ْا َكا َن لَ ُكلم ِيف رسل ِ ا ِ اُسل ةَ ح لَةَ لِ لا َكلا َن يلرجل ا الي ل م ِ
اذَ َلر َ ذَ َك َلر
َْ ُ َ َ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ
ْ َُ
ا َ َكثِللبا( األحلباب .)ٕٔ :قللا حتيللس ال للبة ال يللة عللرب ـبةلللا حقل الللبما اإلسللالم
بع ايلة ك للبة ،ملا لللان عل لام األمللة ،ؼبللا ح للس بل ملا اللا ن ل يف األقل ا  ،األفعللا ،
الةقريلرات ،فتهلرت حبل ث مع قلة م سل عات عل يلة ر لات اايل  نق لس يف تراهل
الثر ،يف كل تصرفات  ،على اَةالف اؼبقامات ال ياقات الرؤر.
إن ال للبة ال يللة ال تللارس مللا اجللل اؼبةعللة يف الة قللل بلله احللااهها ا قصصللها ،ال
مللا اجللل اؼبعرفللة الةارىبيللة غبق للة زم يللة مللا الةللاري ماللس ،ال ؿب للة عاللقا يف دراسللة سللب
العت للام األبلللا  ،فاراسللة ال للبة ؽبللا مقا للا لله م هللا ان الرسل  ال ؿبللل القللا ة
األس ل ة ،ا ل اؼباللرع ال اج ل واعة ل ات اع ل قللا تعللاذل :لََق ل ْا َكللا َن لَ ُكللم ِيف رس ل ِ ا ِ
ْ َُ
اُس ةَ ح َةَ لِ ا َكا َن يلرج ا اليل م ِ
اذََر َ ذَ َكَر ا َ َكثِلبا( األحلباب ،)ٕٔ :قلا تعلاذل:
َْ َ َ َ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ
لاع ا ( ال لام،)ٛٓ :
 َ إِ ْن تُ ِليعُ هُ تَل ْهةَ ُا ا( ال ر ،)٘ٗ :قا َ  :م ْا يُ ِل ِع َّ
الر ُسل َ فَل َقل ْا اَوَ َ
ق ل للا  :قُل ل ْلل إِ ْن ُكْ ل للةُ ْم ُِرب ل ل ل َن ا َ فَل ل لاتَِّعُ ِِن ُْوبِل ل لْ ُك ُم ا ُ( آ ع ل لران ،)ٖٔ :فال ل للبة ال ل ل
الةج لليا الع لل ل الصل ل رة الةلي قي للة ل س للالم ،ب للا الا ال نع للرف كي للا نلي للع ا تع للاذل
نع اه.
نرجل ل م للا َ للال ال ل ا ال ال ل الل ل يق للع يف إو للار احملل ل ر الراب للع لل ل لوسبر ال ل د ر
موس لات الا لللة يف اغب للاظ عللى اعب اعللة ،حيل ي لعى ال ال ل يللان كيلا سللعى ال ل
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لاع ت حي للا الكل للة ت جيل ل الل لرار الع للام لية للال م للع الرؤي للة الكامل للة
 لةاقي ل ُلال االجة ل ِ
ل سالم.
ن للةهل ال ا ل بة هيللا تعري للا ؼبصلللل ال لرا العللام يف الاراس للات اؼبعا للرة ،يف
اؼب ت ر اإلسالم  ،ال إذل تعريا إسالم لللرا العلام ىبةللا كليلا علا اللرا العلام يف
اؼبارسللة اليربيللة ،مث يةة للع ال ا ل دب هجيللة الةقص ل الةاليللل اسللة اط اغبِكللم الللار س
اؼب اقا اليت ظهر فيها تعامل ال علي الصالة ال الم مع الرا العام احرتامل لل ربقيقلا
لل ،ما مث ي ه ال ا اؼب هج ال ات ع ال علي الصالة ال لالم يف ب لام فصليات
الصاابة رض ان ا عليهم يف ؾبا تعامل مع الرا العام ربقيال اجة لاع الكل لة يف كثلب
ما م اقا ال بة ، ،ىبةةم ال ا ب يان نةائجل االم األفكلار الليت ت لل إليهلا ،جبانل
األسئلة اليت اهاراا ربةاج ارل مبيا حب ع اية ،ارل جان الة يات.
____

_______

382

_______

دور الرأي العام في الحفاظ على الجماعة...


اللرا العللام  Public Opinionمللا العلل م اعبايللاة ن ل يا حيل نال االاة للام بل يف
العص ل ر اؼبة ل َرة ،رغللم ان بعللف اؼب ك لريا يعةقللا ان فالس ل ة الي نللان (سللقراط ،افالو ل ن،
ارسللل ) قللا ربللاه ا عللا ال لرا العللام اعب للااب للةع للب عللا معللاِن تقللرتب مللا اؼبعللاِن اللليت
يعرب هبا اذن عا مصلل الرا العام.
غب ان قُِيل حل القرن الثاما عار ال ناجس في الل قة ال سلى كلان الل ع
بت للاارة الل لرا الع للام ض للئيال للياي للة ،فك للان ايج للل يعة للرب الل لرا الع للام إدراك للا صباابي للا ا
اجة اعيلا مقر نلا بةقل ا مللا ال ملار  ،ا لاد فل لةب ب لللان  ،بي لا ادان جل ن اسللةي ارت

ميللل وييان ل (ٔ) ،حي ل يللرر ان مللا يريللا ااة للع ا اعبللبم الق ل في ل ا مللا ال يريللاه يعةللرب
األمللر اغباسللم ال ل يقللرر بص ل ة ع ليللة الق اعللا اللليت هب ل مراعا للا عللام تعارضللها مللع
القان ن الرا (ٕ).
مه ا يكا ما إرااص ب ج د را عام لار اإلن ان ال لاائ  ،ان ال ا اللرا ماهلل
يف اإلصبللاع علللى تل ل اػبرافللات ،ان ا ل ا اإلصبللاع ليللا ن ل ع مللا اإلعللالم ال للاائ  ،ف ل ن
الرا العام يف حاضره م آَر(ٖ).
(ٔ) ماكرباي للا ،ل ل ن آَ للر ن ،أص وومتعددة ووم ودحد و و دحت ووم ،اعببائ للر :الا للركة ال و ي للة لل ا للر،
ٜٔٔٛم ،ص٘.ٔٙٙ-ٔٙ

(ٕ) بار ،اضبا ،ت رأيدت مدطبي ةودحتكمينودح حرهدفيدت سي سةدت دة ،القاارة :دار ق ام للل اعة،
ٜٜٔٛم ،طٔ ،صٖٓ.ٙ

(ٖ) ال جار ،ح ه ف ز  ،تإلدالمدت م صر ،القاارة :دار اؼبعارف ،ي اير ٜٗٔٛم ،طٔ ،صٔ٘.
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ظهر االحرتام لق ة الرا اعب ااب يف القرنه الةاسلع عالر الثلاما عالر َص لا
يف كةابات باسكا  ،ف لةب م تر الث رة ال رن ية ،ا بب ،ل  ،جان جلا ر سل  ،رغلم
ان ميك للافيل ا ل ا م للا ذك للر ع للارة ال لرا الع للام دبع اا للا اعباي للا ،ف لرتاه يق ل يف كةاب ل
(األحادي ل ل ) :ال ي ل للةليع إن ل للان ااع ان يي ل للل ال ل لرا العل للام يف م ل للائل معي ل للة كة زي ل للع
ال ظائا إجرام الرتقيات(ٔ).
قللا للجعس الث ل رة ال رن للية اؼب اقاللات اؼبةعلقللة بللالرا العللام م ةصللا القللرن الةاسللع
عار ،يعةرب جان جا ر س ا ا م كر سياس يف القرن الةاسع عالر يلارس اللرا
العللام يف عالقةل بال ياسللة العامللة ،ال ا مللا اكللا حجللة اغبك مللات يف االعة للاد علللى
الرا العام اكثر ما القان ن ا اإلكراه(ٕ).
ا لةا االاة للام اليل م بلالرا العللام ألنل يلعل د را مه لا يف ب للام مللاَالت ال ياسللة

العامللة ،ضللع ا ل يللات ااة امللات للانع الق لرار(ٖ) ،امكللا لل لرا العللام ان يلع ل ا ل ا
الللا ر اؼبهللم الق ل ر يف ل ع الق لرارات الرت او ل ب تللام االتصللا ال ل يبللارس د ره ك ل ل
بللالق ة ن للها ،مللا حيل يئللة اللرا العللام لق ل القلرارات اللليت ت ل ال للللة ازباذاللا ا
باؼبقابل إضعاف رعية بعف القرارات(ٗ).

(ٔ) اؼبرجع ال ابال ،صٔ٘.
)2( Rousseou, Jean Iacques, The Social Contract in G. D. Cole, The Social Contract
and the Discuses (New York ،Dutton ،1913) ،P. 44.

(ٖ) ضبللادة ،ب للي ِن ،حردحس و ادتصتل و دفوويدصوونادت يوورترتعدفوويدت وومط دت ر ووي ،بللب ت :مركللب
دراسات ال حاة العربيةٜٜٖٔ ،م ،طٔ ،صٔ.ٔٚ
(ٗ) اؼبرجع ال ابال ،ص٘.ٕٜ
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قللا سللانبس ع امللل عايللاة يف تبايللا االاة للام بالاراسللة العل يللة لل لرا العللام إن دل
ي للاا ذل ل إال مللع اغبللرب العاؼبيللة األ ذل غباجللة احملللاربه اؼباسللة إذل الرعايللة اسللةه ام ال لرا
العام(ٔ) ،اام ا ه الع امل:
.1دزي وددم دت سك ن :د
يقص للا بل ل ل ببي للادة ع للاد الل ل يا يا للرتك ن بصل ل ة إهبابي للة يف الال ل ن الع للام ب ن اعل ل ،
ل ل برزت انبية معرفة اذبااات اؼب او ه مي ؽبم آرائهم.
.2دنممدحتنةش ردت ة لي  :د

ازدي للاد مع للاالت الةعل لليم يف ااة للع يرف للع ن ل ل اؼبا للاركة ع للا ا للوالم اؼبةعل لله يف
الائ ن العامة ،الةعليم هبعلل يف إمكلان الصل ة اؼبةعل لة إبلاام اسلةيائها ملا ال ضلع القلائم
الرغ ة يف تييبه ؼبا ؽب ه الص ة اؼبةعل ة ما معل مات نااط اكثر.

.3دتطمردحس ادتصتل  :د

ا ل ا الةل ل ر يف سللائل االتص للا اعب اابي للة ض للاعا مقللارة الع للامله علللى س للائل
االتصا يف تاكيل آرام ال اس تل يع اذبااا م(ٕ).

.4دتصدةرتفد محردت رأيدت مدحأىميةو :د
ق ل ت ل ر الرا العلام ظهل ره كقل ة ملوهرة وب ل ؽبلا ،دل تكلا ال لللات اغباك لة يف
اي للة د ل للة تع ل ب للالرا الع للام مي ل اذباا للات اعب للااب م للار رض للائها ا س للفلها م للا

(ٔ) ال جار ،تإلدالمدت م صر ،مرجع سابال ،صٕ٘.

(ٕ) بللابكر ،معةصللم ،تإلذتدو عدت مح يووةدحتشووكيادت وورأيدت و م ،اػبرول م :ملللابع ال ل دان للع لللة،
ٕٓٓٓم ،طٔ ،صٔ.ٜٕ-ٜ
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ال ضللع القللائم ،لكللا يف ال قللس اغبللارل ب االع لرتاف بق ل ة ال لرا العللام فصللار بللالق ة اللليت
نعلم.
ت ريفدت رأيدت م :د
يعللرتف كثللب مللا ال للاحثه إذل ان ا للا غ ضللا كثي للا يكة للا مصلللل اللرا العللام،
فق للا ذب للا زت تعري ات ل اكث للر م للا طب لله تعري للا ،م للع ذل ل م للا ي لبا اؼبع ل ال للاقيال ؽب ل ا
اؼبص لللل م ض للع ج للا  ،ك للا ان االت للاأ عل للى نال ل ت ال يل لبا ع ل لبا ج للاا حيل ل إنل ل

ي ةفام يف الاراسات اإلعالمية ال ياسية باالالت ـبةل ة(ٔ).
الرا العام إذا نترنا إلي ا ال ما ناحية لي ية ِ رفة يعا مصلللاا حلايثا ُمرك لا ،بلل
ا ترصبلة م ا لرة لل صللل اإلقبليلب  ،Public Opinionال ا اؼبصللل ملا يلبا حباجلة
إذل الة كي الة يل إسالميا لك يةالمم مع ال اقع اإلسالم .

الرأي العام يف اللغة واالصطالح:
يقةا ل حبل ل مص لللل ال لرا الع للام يف اللي للة العربي للة متاال للا تق للي إذل ق ل ل ه:
الرا العلام ،مث اإلتيلان دبعل كلل احلا عللى حلاة حله يةثل معرفلة اؼبصللل  ،فلالرا يف
اللية :الرام اؽب بة اليام ا ل يا على نتر بالعه ا بالقلل ا بالعقلل ،فلالرا ملا يلراه
ل ان ي لا
اإلن ان يف األمر صبعل آرام ،البلا ان يكل ن نةيجلة ت كلر تلابر لل ل
ب نل شبللر ال تللر العقلل  ،قللا ي سللم اللرا ب نل إع للا ال تللر العقلل مللع وللرح ال ل ا ،قللا
قيللل يف ارت للاط ال لرا بالة للابر يف رؤي لة "طبللب ال لرا َ للبَ مللا فلللبه" ،يقللا  :ف للالن را

(ٔ) الا قيل  ،سيا ؿب ا سادايت ،ت رأيدت مدفيدضمءدتإلسالم ،الرياض :دار عادل الكة لل ار
الة زيعٔٗٔٓ ،أٜٜٛ ،م ،الل عة األ ذل ،ص.ٕٛ
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للاح رايهللم ،يف ال ا إ للارة اضللاة إذل مكانللة قللادة اللرا العللام يف

ق مل  ،رئلليهم ا
تك ي (ٔ).
يق ل الراغ ل األ ل هاِن" :ال لرا اعةق للاد ال ل ق اح للا ال قيا لله ع للا غل للة الت للا،
على ال ا ق لل تعلاذل :يلَلرْ نلَ ُهم ثمثْللَ ْلي ِهم راْ الْ َع ْ ِ
له( آ ع لران ،)ٖٔ :ا يت ل الم حب ل
َْ َ
َ
(ٕ)
مقةالى ماللاااة العلله مثللليهم"  ،امللا للاح اؼبعجللم ال سللي فيقل " :كل للة (اللرا )
تعللال االعةقللاد العق للل الةللابر ال تللر الة م للل ،ام للا كل للة (العللام) فةقللا للع للام مللا ك للل
امر"(ٖ).
ي ل كر للاح القللام س احملللي يف بللاب ال ل ا اليللام مللا فصللل ال لرام ان ال لرا رؤيللة
ال تر بالعه القل راية رؤية رايا رامه " ،ا ااب اللرا الم ا لااب القيلاس ألاللم
يق ل ل ن ب لرايهم في للا دل هبللا ا في ل حللايثا ا اه لرا )ٗ(" .عللا العللام يق ل " :ا ل اسللم صبللع
للعامة ا َالف اػبا ة" .
امللا ال لرا يف اال لللالح الاللرع فه ل " :نتللر ذ األاليللة في للا ية قللا علي ل ع للل
في للا يبكللا للعقللل ان يصللل في ل بللاالئل نص ل ها الاللارع إذل يقلله ا م للا يا ل ه ا ظللا
راج  ،ابةيى ج ا د ن ان زبةل علي ا ه الرغ لة برغ لة اَلرر )٘(" .ؾبلا اللرا يف
(ٔ) اؼبرجع ال ابال ،ص.ٔٚ ،ٔٙ

(ٕ) األ هاِن ،الراغ  ،ت مفر تعدفيدغريبدت يرآن ،بب ت :دار ال كر ،مادة الرا .

(ٖ) ت م ج و و دت مس و وويلد مجمو ووادت ل و ووةدت ر يو ووة ،اسل للةان  :اؼبكة ل للة اإلسل للالمية للل اعل للة ،د .ت.
صٓ٘.ٙٚ ،

(ٗ) ال ب زاب للاد  ،ؾب للا ال للايا ب للا يعق ل ب ،ت يو و دمسدت مح وويل ،ب للب ت :دار اعبي للل ،د .ت .جٗ،
صٖٖٖ.

(٘) الا قيل  ،ت رأيدت مدفيدضمءدتإلسالم ،مرجع سابال ،صٕٔ.
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الارع اإلسالم ا ما ال نص في كان ما اؼب ائل العامة ،ا ليق ملا العقائلا ال ملا
الاللعائر الع اديللة .يق ل ابللا القلليم رضبللة ا " :فللالرا هالهللة اق للام :را باوللل بللال ري ل ،
را لاي  ،را ال م ضللع اال للة اه ،األق للام الثالهلة ا للار إليهللا ال لللا فاسللةع ل ا
ال لرا الصللاي ع ل ل ا ب ل افة ل ا ب ل س ل غ ا الق ل ب ل  ،ذم ل ا ال لرا ال اوللل م ع ل ا مللا
الع للل ال ةيللا القاللام ب ل انةقللا ا اال ل ح ل ر ا م ل هم ،الق للم الثال ل م ضللع اال للة اه
س غ ا الع ل ب ال ةيا القاام ب ع لا االضللرار حله ال ي جلا م ل بُلا ،دل يلبمل ا احلاا
ان يع ل ب  ...بل غاية االم َب ا به ق ل رده"(ٔ).
الرا برز يف اغبياة اإلسالمية ك ارسة فكرية تقابل مارسة ال قلل ،حيل ظهلرت يف
ال كل للر اإلسل للالم مارسل للةان ك بتل للان لك ل للل م ه ل للا آهارال للا يف اغبيل للاة اإلس ل للالمية اات ل للان
اؼبارس للةان نب للا :مارس للة اغب للاي مارس للة الل لرا  ،ا مارس للة العق للل مارس للة ال ق للل ،ا
اؼبارسل للة االجةهاديل للة اؼبارسل للة ال صل للية ،نبل للا مة قةل للان يف األ ل ل الال للرعية ـبةل ةل للان يف
ال ر ع(ٕ).
ػبل رة الرا انبية الحظ سل ا الصاحل االرت اط ال هيلال بله سلالمة اهلر ذلل يف
حللاة كل للة األمللة سبكللا قيادا للا مللا ربقيللال ظائ هللا علللى ال ج ل األك للل ،فبللا يبكللا ان
ُهبعللل غاي للة اساس للية لل ياس للة الا للرعية ذل ل " :ان ا جلَّللس قارت ل ن للاب ل م للة زعي للا

(ٔ) ابللا القلليم ،إدووالمدت مووم ي دد و درلدت و مي  ،بللب ت :دار اعبيلللٜٖٔٚ ،م ،جٔ ،صٖ-ٙ
٘.ٛ

(ٕ) الا قيل  ،ت رأيدت مدفيدضمءدتإلسالم ،مرجع سابال ،صٕ٘.
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َلا ب ال ة حاط ب اؼبلة ف ض إلي ال ياسة ليصار الةابب عا ديا مالر ع ذبة لع
كل ة األمة على را مة ع"(ٔ).
اع للرتف كث للب م للا العل للام اؼبهة لله ب ل مر الل لرا الع للام بص للع بة ال ل ل إذل تعري للا
للامل ل ل ا علللى األقللل االت للاأ علللى م ه ل م م حللا ل ل بلله ال للاحثه يرجللع ذل ل إذل
ل مللا اؼب للةايل رؤية ل مللا غللب
ع امللل عايللاة م هللا :ان ال لرا العللام مللا الصللع
اؼبي ل ر قياسل إذل جانل اَللةالف ال تللر لللرا العللام بللاَةالف زبصللص ال احل اؼبعلله،
فال لاحث ن ؾبللا العلل م ال ياسللية بعللف اؼبلورَه يبيلل ن ع للا دراسلةهم لللرا العللام إذل
الرتكيب على الا ر ال تعك آهاره على الا لة إدار ا زبلي سياسا ا ...إخل.
يةع ل ر االت للاأ يف امللر ال لرا العللام الَللةالف ااة امللات ال للاحثه تقللايرام لقي للة
اللرا العللام رؤيللةهم غبركةل  ،فللال عف يعةللرب اللرا العللام ال االذبللاه ،ال ل عف اذَللر ي تللر
إلي على ان حكم ا سل  ،ا ا ما هبعلل اللرا العلام ؾبلرد ذب لع لللرام ال رديلة .فبلا
يبيلا مالقة ال ل إذل تعريللا لامل لللرا العللام اػبلل بله اللرا العلام اللرا ال ل ع ،
ا ب لله را األغل ي للة را الص ل ل ة اؼبثق للة ا الل ائ للا األَ للرر ،ك ل ل ل الرتكي للب عل للى
ج ان ل لل لرا العللام د ن ج ان ل اَللرر ...فللال عف يركللب علللى اللريقللة اللليت تةك ل ن هبللا
اذرام ،ال عف اذَلر يركلب عللى اللريقلة الليت تةكل ن هبلا اذرام ،الل عف اذَلر يركلب عللى
إذل تعريلا لامل لللرا العلام
ع بة ال
ن عية تل اذرام(ٕ) ،يويا ما ذكرناه ح
(ٔ) اؼبللا رد  ،ابل اغب للا ،تأل ك و مدت سوولط نية ،القللاارة :مل عللة مصللل ى ال للا اغبل ل ٜٖٔٚ ،م،
صٗ.
(ٕ) حجاب ،ؿب ا م ب ،اساسيات الرا العام ،القاارة :دار ال جر لل ار الة زيعٜٜٔٛ ،م ،طٔ،
صٕٔ.ٖٔ ،
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م للا رد يف اؼب سل ل عة الا لي للة للعلل ل م االجة اعي للة ع للام ٜٔٙٛم ال لليت تقل ل انل ل ال ي ج للا
تعريا مة ال علي للرا العام مع ذل يبداد اسةفاام ا ا الةع ب(ٔ).
اؼبالحظ ان معتم ال يا كة ا عا الرا العام ات ق ا على لع بة ضلع تعريلا دقيلال
ؿبللاد لل حب ل ان انل مصلللل مركل معقللا سل ام مللا حيل ارت اول بالتللاارة اإلن للانية
اللليت يصللع ربايللااا ا قياسللها ا الرت اول ب للل ال للرد عالقةل باعب اعللة اللليت ي ة ل
إليها ا امر ك ل يصع اإلم ا ب ورافل  ،يةال تركيل اؼبصللل ملا َلال ك نل
ظللاارة اجة اعيللة سياسللية يف آن احللا ا ل مللا هبعللل ربايللا اؼبصلللل تعري ل دراسللة
تةل ل زع عل للى ع للاة علل ل م ،م ه للا عل للم اإلن للان ال ل ل ي للارس الت للاارة اإلن للانية ،مث عل للم
االجة للاع ال ياسل الل يُعةللرب اللرا العللام احللا اركانل  ،مث علللم ال ل ق االجة للاع  ،مث
يل ل يت جانل ل علل ل م االتص للا ال لليت تُعلل ل لل ص لللل الُع للا الال ل رل للت للاارة م للا حيل ل
عالقةها ب د ات االتصا اعب ااب (ٕ).
يعةللرب الل عف ان اللرا العللام ال ال سلليلة اغبقيقيللة اللليت ي للةليع هبللا اغبللاكم ال ق ل ف
على رغ ات ع م اق ما القاايا اليت سبق الصاحل العام ،قا يللال ل ظ الرا العلام
يُراد ب الال ب اعب عل ا عقلل اعب اعلة ا القل ة اؼبع يلة اؼب ليلرة ،كل ل يُلللال اللرا

العللام يقصللا بل الةع للب اؼبعلللا عللا اذبللاه كبل امللر جللارل ا قاللية َالفيللة للم اعب اعللة يف
قس معه(ٖ).

(ٔ) اؼبرجع ال ابال ،صٕٔ.

(ٕ) بابكر ،تإلذتد عدت مح يةدحتشكيادت رأيدت م ،مرجع سابال ،ص.ٜٚ

(ٖ) الا قيل  ،ت رأيدت مدفيدضمءدتإلسالم ،مرجع سابال ،ص.ٖٓ ،ٕٜ
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علللى للعيا اؼب ت ل ر اليللر لل لرا الع للام يُع لثرف لي نللارد د ب ال لرا الع للام يف كةاب ل :
"الرا العام الاعاية" ب ن يعلال اذباالات م اقلا ال لاس إزام م ضل ع ياليل بلاؽبم بالرط
ان تكل ل ن ال ل ه اعب للااب يف م للة ر اجة للاع اح للا(ٔ) .م للا اا للم الةعري للات اليربي للة
تعريا ليام ال يج ال ا رده يف كةاب (اللرا العلام اغبلاي ) حيل يل ا إذل ان اللرا
العللام تع للب معلله عللا م ض ل ع معلله يك ل ن م ضللع م اقاللة مللا صباعللة مللا ،يص ل ك ةللاج
للة اعلل اؼبة للاد بلله ؾب عللات افلراد تة للا بال قللاش احملللا رة قالية ا م ضل عا مللا ية للم
بص ة اعباليلة حيل تة لا ر فيل اذرام ا تةعلارض(ٕ) ،يالحلظ يف الةعريلا ت كيلا ال ليج
إذل قاسم مارت .
على د ر الة اعل به األفراد كع صر اساس ضر ر لل
ع ما الرا العام زبةلا تعري ات باَةالف اؼبارسة ال كرية اليت ي ة ؽبلا ال احل ،
سلليك ن تركيبنللا يف الةعري للات علللى اؼبارسللة اإلسللالمية يف دراسللةها لللرا العللام ألن اللرا
الع للام ال ل لي للا ااة للع اؼبع للرب ع للا قي للة َصائصل ل  ،بالة للارل يةل ل هر يف ع ام للل تك ي ل ل
ب ل ات ااة للع َ ا ل األ لليلة ،ك للا يةل هر اياللا بللاؼبةيبات اللليت قللا تللرا علللى ااة للع
ما حه ذَر(ٖ).
ربايللا تعريللا ؼب ه ل م ال لرا العللام يلللبم ع ا للر اساسللية ا ل عللاد معةللرب مللا ال للاس
قاللية مثللارة ااة للام ت اعللل صبللاع ح ل القا للية باإلض للافة إذل اهللر مع لله ؽب ل ا ال ل

)1( Doob, Leonard W, Public Opinion and Propagandam Hamdan: Archon Books. 1996,
P. 35.
)2( Albig, Williamm Modern Public Opinion, New York ،Mc Graw – Hill,1956, P. 31.

(ٖ) اب ل زيللا ،عث للان (ؿبللرر) ،شووديمدت سووالم ،اػبرو ل م :موس للة ال للاام ل نةللاج اإلعالم ل  ،ن ل ف رب
ٕٓٓٓم ،ص.ٔٚٛ
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تقللام ،يبيللا ال لرا العللام اإلسللالم بللالةبام جان ل العقيللاة الاللرع اإلسللالم يف القاللايا
نةائجها(ٔ).
م للا اا للم تعري للات الل لرا الع للام ل للار ال للاحثه العل للام اؼب للل ه تعري للا األس للةاذ
الللاكة ر ؿبل الللايا ع للا اغبللليم الل يقل " :اللرا العللام يف اإلسللالم ياللب إذل اذبااللات
صبااب اؼب ل ه كبل قالية لم ال ه اعب لااب يف قلس احلا ؾبة لع معله ،بعلا مالا رة
نقاش وبك كةاب ا س ة رس ل .)ٕ("
يللرر ال اح ل ان الةعريللا ال للابال قللا حصللر ج ل د ال لرا العللام يف صبللااب اؼب للل ه
ا ل ي للاقف اح للا ارك للان ال لرا الع للام اإلس للالم ا ل ان ال لرا الع للام اإلس للالم ال يي للرت
بللالكثرة إمبللا يللا ر مللع اغبللال حي ل دار ،ل ل كللان ذل ل اغبللال مللا قِلللة ،ك للا ان الةعريللا
ال للابال حللاد ان يكل ن ذلل ال لرا العللام يف ؾبة للع معلله فل ن كللان يقصللا ااة للع اؼب لللم
ككللل فللال ب ل س ،إن كللان يقصللا ؾبة عللا و يللا ؿبللادا فه ل ا ي للاقف اياللا ان ال لرا العللام
اإلسالم يك ن يف ااة ع اإلسالم ليق و ا ا نلاقا ؿبادا في .
الللاكة ر ؿب للا ع للا ا دراز يللرر ان ال لرا العللام اإلسللالم ا ل  " :ع ل عللام غي ل ر،
(ٖ)
لا
مةيقظ حارس للقي ة اؼبع يلة للج اعلة ر ح ت ل د األملة لي ا عليهلا"  .ال ا تعري َ
مقةا  ،مع م ،دل ي َل يف االعة لار ع ا لر اللرا العلام األساسلية ملا العلاد اؼبعةلرب ملا
ال للاس القاللية اؼبثللارة الة اعللل اعب للاع ح ؽبللا األهللر اؼبرتتل  ،مللع ذلل فللالةعريا يبللق
(ٔ) اب زيا ،شديمدت سالم ،مرجع سابال ،صٕٓٓ.

(ٕ) ع ل للا اغبلل لليم ،ؿب ل ل الل للايا ،ت و وورأيدت و و مدفو وويدتإلسو ووالم ،القل للاارة :مكة ل للة اػبل للاقب ٜٖٔٔ ،م،
طٔ ،صٔ٘.

(ٖ) الا قيل  ،ت رأيدت مدفيدضمءدتإلسالم ،مرجع سابال ،صٗٗ.
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م جهات اساسية يف لُ الرا العام اإلسالم ما ان ع  ،ا ال يبكلا اسلةي ال  ،انل
غي ر ،ا مرت بالقيم اإلسالمية غب م ةهه هبا ال م رط ،انل مةليقظ حلارس للقي لة
اؼبع يللة للج اعللة ،ا إنل مة ل ؼب للئ ليات كاللام حللارس للقي للة اؼبع يللة للج اعللة ال
رسالة اإلسالم ،ان ر ح ت د األمة ،ا إن الرا العام يبثل ن ف األمة ح ها.
يرر آَر ن ان الرا العام ا " :الرا ال ائا الل ي لع ملا األفلراد غايةل اعب اعلة
بعا ال وا االسة هام ال قلاش ،تع لبا علا اإلرادة الل ع ذبلاه املر ملا ،يف قلس معله،
يارتط م افقة للاريعة ال ب يف حا داا ما اجل ت تيم العالقلة بله اغبلاكم احملكل م،
ت لرت اذبااات ل بللال الم الق ل م ال ل وال ال للايال ألف لراد األمللة"(ٔ) .ا ل ا تعريللا ي للة ا
َص ية ما ت مي عللى إحاولة اللرا العلام ب لياج الالريعة سلبه يف ركلاب الةع لب علا
َص ية اؼب ت مة اغباارية اإلسالمية العربية.

يللرر آَللر ن ان ال لرا الع لام ا ل " :ال لرا ا اؼب للل اؼبعل َّلرب ع ل مللا َللال ت اعللل
ُ
ااة للع اإلسللالم يف إحللار قاللاياه اؼبثللارة بة جي ل اجة للاع عللام بللا اع إيبانيللة لةاقيللال
نةائج ت جم مع م ادئ اإلسالم مقا ا الاريعة"(ٕ) .ال ا تعريلا جلامع ملانع ،إال انل
اغ ل جبما مه ا ما ااة ع اإلسالم دل ياب إلي رغم انبية يف تك يا الرا العلام ال
الص ة ا قادة الرا ا االل اغبلل العقلا ،فهلوالم يبكلا ان ية لل ر اللرا العلام ع لاام مث
ية لب إذل ااة ع فيص رايا عاما.

(ٔ) ظبي للم ،ضبي للاة ،نظري ووةدت وورأيدت و و م.د.دد ووم ا ،بي للااد :دار الا للئ ن الثقافي للة ،زارة اإلع للالم،
ٕٜٜٔم ،ص.ٜ

(ٕ) اب زيا ،شديمدت سالم ،مرجع سابال ،صٕٔٓ.
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يعرف بعف اػبربام الرا العام ب نل " :إصبلاع غال يلة افلراد األملة اإلسلالمية ا اعب اعلة
علللى ام ل ار م للا ،ية للال م للع عقي للا م ق للي هم اذباا للا م مي ل ؽبم ع للادا م تقالي للاام بع للا
للكل م للا ا للكا
ال ق للاش الةا للا ر الةا للا ر ح ل ل ا ل ل ا األم للر يف ق للس مع لله ب ل ل

االتصللا "(ٔ) ،ا ل ا تعريللا ضبللل يف داَل ل القلليم اإلسللالمية اؼبةعلقللة بالا لريعة اإلسللالمية
مث للل الا ل رر اإلصب للاع ،إال ان إدَ للا الع للادات الةقالي للا ق للا يال ل ش عل للى بع للف الق لليم
اإلسالمية ألن كثبا ما العادات الةقاليا ت اقف م ادئ الاريعة اإلسالمية.
لبلللص مللا ال ه الةعري للات إذل القل ان م هل م اللرا العللام يف الاراسللات اإلسللالمية
ا تل اػبا ية يف األمة اليت هبا حراسة اللايا سياسلة اللانيا ،ا ضبايلة العقيلاة تل يلال
الا ل لريعة ،ا ربقيل للال ل للالح ال ل للانيا الل للايا معل للا ،ا اػب ل للب األقصل للى ل ن ل للان يف ال ل للانيا
اذَللرة(ٕ) .هب ل ا اؼب ه ل م ف ل ن ال لرا العللام اإلسللالم ىبةلللا ج ل ريا مللع ال لرا العللام يف
اؼب ه ل م اليللر يف ج ان ل ِعللاة ،حي ل ي ج ل ال لرا العللام اإلسللالم علللى م ل بي يف
الا للة اإلسلالمية واعلة رل األمللر الل انعقلات لل ال يعللة ا اسلةة لل األملر يف الا لللة،
ك ا ان الرا العام اإلسالم ال ييرت بالكثرة الاالة ذل م ةقى ما ق ل تعلاذلَ َ  :ملا
لاس لَل ل حر ل ل ِ ِ ِ
ه( ي سل للا ،)ٖٔٓ :آيل للات اَل للر .يلةل للبم ال ل لرا العل للام
لس دبلُل ْلوم َ
اَ ْكثَل ل ُلر الَّل ل ِ َ ْ َ َ ْ َ
اإلسللالم بللاغبال إن كللان مللع ِ
القلللة ال يل ِ
لبعا ل للللة اؼبل الي غللام ؼبللا فيهللا مللا تال ي
ُ
غ للرا العام اؼب ُ ِِأ ألن جام ما األقلية(ٖ).

(ٔ) بابكر ،تإلذتد عدت مح يةدحتشكيادت رأيدت م ،مرجع سابال ،صٓٓٔ.
(ٕ) الا قيل  ،ت رأيدت مدفيدضمءدتإلسالم ،مرجع سابال ،ص.ٖٛ
(ٖ) اب زيا ،شديمدت سالم ،مرجع سابال ،ص.ٜٜٔ
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الرا العام اإلسالم مةالزم مع ال ه ض ب اج األمر باؼبعر ف ال هل علا اؼب كلر
ا
لس لِلَّل ِ
لاس
َُ ِر َجل ْ
باعة للاره سللر َبيللة األمللة اإلسللالمية حيل يقل تعللاذلُ  :ك للةُ ْم ََْي ل َلر ا َُّمللة ا ْ
تَْمر َن بِالْ عر ِ
ف َ تَلْل َه ْ َن َع ِا الْ ُ َك ِر َ تلُ ْوِمُ َن بِاللّ ِ( آ ع لران ،)ٔٔٓ :لل ل ال يةصل ر
َ ُْ
ُُ
ج د را عام إسلالم يف ؾبة لع ال يُقليم فريالة األملر بلاؼبعر ف ال هل علا اؼب كلر عللى
اؼب للة ر الرظب ل اؼب َ ثّللل يف الا ل للة ،عل للى اؼب للة ر الا للع اؼب َ ث للل يف ااة للع موس للات
ُ
ُ
األاليللة الةل عيللة ،فاالحة للاب ال اؼبصللار ال لرئيق لل لرا العللام اإلسللالم فبارسللة ا ل
ام األمان لل جة ع اؼب لم(ٔ) ،ا ماتة يب ب اؼب لكة العربية ال ع دية علا غبالا ملا
د العللادل اإلسللالم حيل ؽبلا موس للة َا للة ؽبل ا األمللر ال الرئاسللة العامللة ؽبيئللة األمللر
باؼبعر ف ال ه عا اؼب كر.
ف لالرا الع للام إذن موس للة اجة اعي للة معة للربة تقل ل م ب للا راا ك س لليلة رادع للة لك للل م للا
وبا ـبال ة القيم اإلسالمية ذبا زاا ،فه يق م ب ظي لة اغبلارس عللى األَلالأ اؼب لة اة
مللا القلليم الاي يللة الر حيللة ،ال تللرة اإلسللالمية لل لرا العللام تة للال مللع افكللار اللوالم اػب لربام
ال للاحثه ،فللالرا العللام اإلسللالم ملالل باغب للاظ علللى األَللالأ اإلسللالمية اللليت ردت
يف كةللاب ا س ل ة رس ل ل  ،علي ل ان يق ل ّم ا اكب لراف ا َللر ج عللا اؼبثللل اللليت جللام هبللا
اإلسالم ،بل إلبام صبيع اؼب ل ه بعام ال ك ت على ا َل ا م كر ي اجه ن .
ت رأيدت مدنزحعدت ريخيدحتجةم دي :د

إن الرا العام بقلار ك نل ظلاارة اجة اعيلة ،ت لع ملا َصلائص ااة لع اؼبعله تعلرب

ع ل  ،ف نل ل ظ للاارة اجة اعي للة حا للارية بالق للار ن ل ل  ،يف ضل ل م ذلل ل يةال ل ان دراس للة
ظ للاارة الل لرا الع للام م للا م تل ل ر إس للالم هبل ل ان ت لل للال م للا دراس للة ب ي للة ااة للع ا ال،
(ٔ) اؼبرجع ال ابال ،صٖٕٓ.ٕٓٗ-
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موس للات االجة اعيللة هانيللا ،ال ا يعللال بللا ره دراسللة ا إلقللام الال م علللى ااة للع العللر
ق ل اإلسالم ،مث ت يان اهر الايا اعبايا يف ال ية ال ياسلية االجة اعيلة اؼبرت للة بقيلام ا
موس ل للات ال ل للللة بعل للا اجل للرة الرس ل ل الكل للرا  إذل اؼباي ل للة ،مث فل للة مكل للة ،تل ل ل ر
اؼبوس ات االجة اعية بعا ذل يف العص ر اؼبفةل ة اليت هااا الةاري اإلسالم .
ال لوا األكثللر انبيللة إغباحللا يللا ر ح ل ج ل د ظللاارة ال لرا العللام ا انعللاامها يف
اعببي للرة العربي للة ق للل اإلس للالم..؟ حي ل ل ي ل ل ا ال ل ل عف إذل ان ال ل لرا الع للام الع ل لر ق للل
اإلسالم قلا ت لل ر ملا َلال بعلف اؼبوس لات الق ليلة (ك جللق اؼبل ) ا (ؾبللق ل رر
الق يلة) اؼبك ن ما رؤسام األق ام ،ا األسر اؼب ثله لق ائلهم ،ا كاار ال ا ة اليت ازبل ت
مركبا هبة ع في لي خ قلري إذا ملا ولرا املر ملا ،حيل تةج لا ظلاارة اللرا العلام بلريقلة
اَةيار (ال يا) ا رئليق الق يللة ك لا يةج لا يف حلا د معي لة ،وبلرص لي الق يللة عللى
االبةع للاد ع للا مت للاار االس للة ااد ،ي للااب عل للى اسةا للارة ؾبل للق الق يل للة كصل ل رة م لللة
للا رر اليت ا اس م اما رعيا يف اإلسالم(ٔ).
ال ل عف اذَللر يللرر ان ظللاارة ال لرا فرديللا كللان ام عامللا ،قللا ت ل ل ر يف عللاة ظ ل اار
لها ا اعببيلرة ،م هلا علللى سل يل اؼبثلا األحللالف بله الق ائلل العربيلة ك للا ال اغبلا مللع
(حلا ال ا ) ال س اقا ت صيال َال ا ا ال ا .
ال اقع ان ا ا صبلة ما اؼبالحتات خبص ص ا يا الرايه(ٕ):
(ٔ) ح ل اعة للار (ؾبلللق اؼبللال)( ،اس ل اأ العللرب) كتللاارة تعللرب عللا ال لرا العللام انتللر :األل س ل ،
ؿبي الايا ،ت رأيدت مدفيدت يورندت ث و دت دجوريد295-212ىد-د909م ،بيلااد :دار
الاو ن الثقافية العامة ،ٜٔٛٚ ،ص ٕٔ.ٕٖ-

(ٕ) ظبي م ،ضبياة ،نظريةدت رأيدت م.د.ددم ا ،مرجع سابال ،صٖ.ٔٙ
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ا ال :إن م ه ل ل م ال ل للللة فبارس ل للةها ل ل للار الق ائ ل للل العربي ل للة ،م ل للة ا م ل للا ت تي ه ل للا
االجة للاع مللا اعرافهللا اؼبة عللة ،فالق يلللة االنة للام الق ل ل ع للا العللرب للليق ل ل ما ل ن
ت تي إمبا ا رمب اؼب لبلة االجة اعية ،ا ا يعال ان لليق للق يللة العربيلة ت تليم سياسل
ا إدار م حللا هب للع بلله فصللائل الق يلللة ال احللاة يف ايكللل مةكامللل ،لل ا عرفللس الق ائللل
العربي للة ب مرائه للا للي َها ،ح لله اَةي للار ا للوالم ا ازب للاذ القل لرارات اؼبه للة إن ك للان ي للةم
باإلصبلاع ملا ق لل افلراد الق يللة ،لكلا ذلل اإلصبللاع يف حقيقةل ال يعلال ع ليلة الةصل يس،
عا وريال مااركة ؾب علة ملا
باألعراف الةقاليا ،ي يت ا ا الة
إمبا يعال الة
األن اب اليت سبثل العائالت اؼبفةل ة ض ا العابة يف اؼب اقاات العامة ،لل ا يبكلا القل
ة بع ارة ادأ ان يبثل را لانع القلرار لليق رايلا عاملا ية لم
ان يبثل را لب ة ا
باػبصائص اؼبعر فة لتاارة الرا العام.
هانيللا :إن فبللا ي للاعا علللى ذل ل  ،ياع ل حبللا د اسللعة و يعللة الة تلليم االجة للاع ،
فللااة ع العللر القللاا اس ل ة بااة عللات ال ا يللة كانللس حات ل األساسللية ا ل اعب اعللة ال
ال للرد ،ل ل ل ف ن ل فقللا ؼب للاايم الق يلللة عادا للا تقاليللااا تةاللاد افكللار ال للرد تصللرفات
تللعاتل بالةللارل آراؤه ،اللليت ات ل س خبا للية اعب اعيللة ذ بللان الافصللية ال رديللة ،حبيل
اضللاس اعب اعللة تللةاكم دب للال ال للرد يف ال اللاوات االجة اعيللة ال ياسللية كافللة ،بللل
غللات ال للللة ذا للا موس للا ا الصلليبة الك للبة تة ثللل ا ل ه اعب اعيللة ،اللليت تللةاكم هبللا
األعراف ما جهة ا الة تيم االجة اع يف الق يلة ما جهة اَرر.
هالث للا :إن األعل لراف الق لي للة ال الل لرا الافصل ل ا اعب للاع ا ل ل الل ل ي للةاكم يف
م اق للا األف لراد اذباا للا م آرائه للم ،فه ل اس للق م لللكية م للة اة م للا س للبة األج للااد،
اسللة راراا يللةم ب عللل الق للر الل سبارسل اا عللة علللى ال للرد ،ف للا َللرج علللى األعلراف
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َرجس ع اا عة ا باألحرر اَرجة ع ها ،فهل تال ل مرافلال اغبيلاة صبيعهلا لل ا فلال
عج ان تُعا األعراف ضربا ما ضر ب اإلصباع.
ت رأيدت مدفيدت سيرودت نبمية :د

ال بة ال ية ا حياة ال  الع لية ،ا ما العل م اإلسلالمية الليت نللةق م هلا
بعللف الةالريعات مثللل ال ل ة الق ليللة ا ال عليللة ا الةقريريللة ، ،كبللا يف ال ا اؼبقللام سل قا
مع بعف م اقا ال بة اليت تقرتب ما م ه م الرا العام.
تبَر ال بة ال ية برعاية اؼبآالت ال تر إليها لار الةصلرفات ،حبيل ت َل األفعلا
احكاما تة ال مع ما تو إلي  ،ف ذا كان ال علل يلود إرل املر مرغل ب فهل مللل ب ،إن
كان يود إرل ر ا ؿبتل ر فهل م هل ع ل  ،ال ا عله الع ايلة بلالرا العلام إذ البلا ملا
رعايللة اؼبللآالت ق للل الللاَ يف ا قاللية ذات لللة بللالرا العللام ،قللا راي للاه  يك للا
راس اؼب للافقه يف ق يصل ل يص لللى عليل ل  ،ؼب للا يرجل ل م للا اؼب للآالت احمل ل ل دة باس للة الة االل ل
لا ال ل  عللا قةل ل امثال ل مللا رؤ س
ات اع ل  ،اؼب للةتله بل ل ام زعامة ل  ،مللا ق للل كل ّ
ال للاأ ،لللئال يئ ل األمللر إرل الصللا عللا س ل يل ا إذا قللا مللا ال يللار  :ان ؿب للاا يقةللل
ا ااب .
قللا حاللر ال ل  يف ل اب  ،ق ي لل بعثة ل حلللا ال ا ل  ،اقللره ا للاد ب ل  ،قللا
ع ل يف اغب للاي الص للاي الل ل ر اه اغب ي للا  " :للهات يف دار ع للا ا ب للا ج للاعان
حل ا ل دعيس ب يف اإلسالم ألج س ،ربال ا اال يرد ا ال ا علا االهلا اال يعلب ظلادل
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متل م للا " .ر ر اب للا إس للااأ ان الرسل ل  ق للا " :لق للا للهات يف دار ع للا ا ب للا
جاعان حل ا ما اح ان رل ب ضبر ال عم ،ل ادعى ب يف اإلسالم ألج س"(ٔ).
بللال تر إذل انةاللار التلللم للي ع يف اقع للا اؼبعا للر ،س ل ام علللى م للة ر األف لراد ا
ااة ع للات ا ال للا  ،قب للا ان اإلس للالم ب للار س للائل ؿبارب للة التل للم ال لليت ال تةع للارض م للع
تعالي ل  ،فب لا يعللا اسللل با راقيللا فعللاال رائللاا يف ؾبللا م اجهللة التلللم سياسلليا اجة اعيللا،
ية ثلل ذلل يف حلللا ال ال الل عقللا يف زمللا اعبااليللة ق لل اإلسللالم نصللرة لل تلل م
ردعللا للتللادل ،ردا لل تللادل إذل االهللا ،تللااعس إلي ل ق ائللل مللا ق لري  :ب ل اا للم ،ب ل
اؼبلل  ،اسا با ع لا العلبر ،زالرة بلا كلالب ،تليم بلا ملرة ،فلاجة ع ا يف دار ع لا ا
بللا ُج ل ْاعان الةي ل ؛ ل لث للرف  ،فةعاقللا ا تعااللا ا عل للى اال هبللا ا دبكللة متل مللا مللا
االها غبام ما سائر ال اس إال قام ا مع  ،كان ا على ما ظل حه ترد عليل متل ةل ،
ال ا اغبللا ر حل ت لايف اغب يلة اعبااليلة اللليت كانلس العصل ية تثبالا ،يقلا يف سل ال ا
اغبلا(ٕ) :إن رجال ما ُزبلَْيا قام مكة ب ااعة ،ا لرتااا م ل العلاص بلا ائلل ال له ،
ح ق ع حق  ،فاسةعار علي األحالف ع ا الاار ـبب ماُ ،صبَاا َس ْه ا َع ِايّا فللم
يكرته ا ل  ،فعال ج ل ا قُلَلْيق ،نادر ب لعار يصلا فيهلا ظالمةل رافعلا ل ت  ،ف الى

يف ذل الببب با ع ا اؼبلل  ،قا  :ما ؽبل ا ملرت ؟ حله اجة لع الل يا مالى ذكلرام يف
حلا ال ا  ،فعقا ا اغبلا مث قام ا إذل العاص با ائل فانةبع ا م حال الببيا .

(ٔ) اؼب للارك ر  ،ل
.٘ٛ

ال للرضبا ،ت ر ي وولدت مخة وومم ،الري للاض :ا رل ال ه للى ل نة للاج اإلعالم ل ٕٕٔٗ ،ا ،ص

(ٕ) اؼبرجع ال ابال ،ص .٘ٛ
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ال ا اغبلللا الل عللرف يف ال للبة ال يللة باسللم حلللا ال ا ل ا حلللا اؼبلي لله،
ُ ِ للا ب نل اكللرم حلللا ظبللع بل ا للرف يف العللرب ،ياللب إذل ان اللرا العللام لل ج عللة
اؼبةاال للة ا للرت يف م ا للرة ع للاة م للادئ ظبا للة ،للااانا ان ال ل  اهل ل عل للى ال ل ا
الةاالا اكا اسةعااده لل ااركة في إذا ُدعل بل يف اإلسلالم ،ال ا يلا عللى م ا لرت
 أل رار علام إهبللا هب للع ال لاس ،ال ية للاقف مللع م للادئ اإلسلالم لل كللان يف زمللان
اعباالية ،ا ا الاااا ملا ال لبة ال يلة يوسلق ؼبالر عية الةالالا بله ال لاس عللى م لع
التلللم ،ردع اؼبتل ل م ،ال ق ل ف يف جهل  ،رد اؼبتللادل ألالهللا ،س ل ام اكانللس ا ل ه اؼبتللادل
فردية ا صباعية ،س ام اكان التادل فردا ا د لة ا احالفا د لية.
ب للل إن م للا الص للاابة م للا اسةاا للره ،ل للردع الت للادل ،ال قل ل ف يف جهل ل  ،فق للا نق للل
األل اِن ،عا ابا إسااأ ما ر اه عا ؿب ا با إبراايم با اغبارث الةي  ،ق ل " :انل كلان
بلله اغب لله بللا علل بللا ا والل بلله ال ليللا بللا عة للة بللا ا سل يان  -ال ليللا ي مئل
امللب اؼباي للة امللره عليهللا ع ل معا يللة بللا ا سل يان  -م ازعللة يف مللا كللان بي ه للا ب ل (ذ
اؼبر ة) فك ن ال ليا ربامل على اغب ه يف حقل  ،ل لللان  ،فقلا لل اغب له :احللا بلا
لة صل ل ال م للا حقل ل ا ذَل ل ن س للي مث ألقل ل ما يف م للجا رسل ل ا  مث ألدعل ل ن
حبلا ال ا  .قا  :فقا ع لا ا بلا اللببب  -ال ع لا ال ليلا حله قلا لل اغب له ملا
قا  :انا احلا با لئا دعا ب ذَل ن سلي مث ألقل ما معل حله ي صلا ملا حقل ا
مب ت صبيعا .قا  :بليس اؼب ر با ـبرمة با ن فل البار فقلا مثلل ذلل  ،بليلس ع لا
الللرضبا بللا عث للان بللا ع يللا ا الةي ل فقللا مثللل ذل ل  ،فل للا بلللك ذل ل ال ليللا بللا عة للة
انصا اغب ه ما حق حه رض ".
يالحظ ان م هج ال َ الا الرا العلام اعبلاال  ،قلا اؽب ل ا تعلاذل حله يف
اعبااليلة ان ي للب ملع اغبللال لل َلالا عالبت االل  ،فقللا َللالا جااليلة قلري يف ابللرز
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َصائصها ك اس اغبج حي كان اال مكة ي ن اغبُ لق ،يق ل ن يف اؼببدل لة ،ال
ىبرجل ن مللا اغبللرم زاع لله ان االلل اغبللرم ال ي يل ؽبللم ان يعتللم مللا اغبللل ك للا يعتللم مللا
اغبرم.
اما رس ا  فقا قا بعرفة يف حج اعباالية مع ؾب ل ع ال لاس َلالا وريقلة
ق مل  ،ك للا ر ر ذل ل ال فللار م لللم عللا ج للب بللا ملعللم حلله اضللل بع لبا ل ل ف ل ا
يلل يف عرفة فرار ال  اق ا فيها مع ال اس فقا " :ال ا ا ملا اغب لق ف لا ل ن
(ٔ)
اا ا ا؟ "
مث جام ق ل تعاذلُ  :مثَّ اَفِ ِ
نسلةَل ْي ِ ُر اْ نللَّل َ إِ َّن نللَّل َ َغ ُل َر
ُ
يا اْ م ْا َحْيل ُ اَفَ َ
لاس َ ْ
لاض نلَّ ُ
ِ
ليم) (آ ع لران ،)ٜٜٔ :مويللاا لرؤيللة ال ل  بللال ق ف بعرفللة اإلفاضللة مللا مبدل للة ،يف
َّرحل َ
م اللى يوكللا اح لرتام اإلسللالم لل لرا العللام إذ دل ي للانا اغب للق يف م ل ا هم ،بللل وللال هم
باالكبياز إذل اا ع.
ع اما اسةقر ال  باؼباي ة اراد ان ي تم العالقلات بله االل اؼباي لة ،فكةل كةابلا
هب ا الا ن ،عرف باسم اي ة اؼباي ة ،قا تا س احكاما مةعلقة باؼب لل ه م هلا ان
(اؼبللوم ه مللا ق لري يثللرب مللا ت ل عهم فلاللال هبللم جااللا معهللم امللة احللاة مللا د ن

ال للاس)(ٕ) ،ن للة يا مللا ال ا اعبللبم مللا للاي ة اؼباي للة ان كللل مللا اقة للع دب للادئ اإلسللالم
عقيات ل يللاَل يف م ل ى امللة اإلسللالم يف اؼباي للة اللليت سبثللل ال لرا العللام يف اؼباي للة ،ال
ىبال ها يف ذل إال اليه د ب ل الم الثالهة.

(ٔ) ال فللار  ،للاي ال فللار (حٗ ،)ٔٙٙم لللم ،للاي م لللم (حٕٕٓٔ) .انتللر إذل كةللاب
دس ادت ج ىليةدت ةيد فد دفيد درسم دتهللدصلىدتهللددليودحسل .

(ٕ) اؼب ارك ر  ،ت ر يلدت مخةمم ،مرجع سابال ،ص ٕ.ٜٔ
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يف غ للب ة ب للار الك للربر بع للا ان عل للم ال ل ل  ان القة للا اق للع ال ؿبال للة ،اسةال للار
ا للااب ف يللا قللادة اؼبهللاجريا مالقللاة العللا  ،لكللا ال ل  بعللا ظباع ل لقللادة اؼبهللاجريا
قا " :ا ب ا على ايها ال اس" كان ب ل يريا ان ي ل ع را قلادة األنصلار ألاللم غال يلة
ج اه ،فقام سعا با معاذ حامل لل ام األنصلار فقلا ( :فقلا آم لا بل  ،فصلاق ا لهانا
ان مللا جئللس ب ل ا ل اغبللال اعلي للا علللى ذل ل عه دنللا م اهيق للا علللى ال ل ع اللاعللة،
فامف يا رس ا ؼبا اردت ف ال بعث بلاغبال لل اسةعرضلس ب لا ال ا ال الر ففالة
ػبال اه معل مللا زبلللا م للا رجللل احللا ،مللا نكللره ان تلقللى ب للا عللا نا غللاا ،إنلّلا لصللرب يف
(ٔ)

اغبرب اأ يف اللقام ،لعل ا يري م ا ما تقر ب عي  ،ف ر ب ا على بركة ا ) .
ن ة يا ما ا ه اغبادهة ان ال  احرتاما للرا العلام األنصلار دل يةقلام بلاعبي
للقةلا د ن ان يعلرف اذبااللات اللرا العللام للار األنصللار باعة لارام غال يللة ج لاه آنل ا ،
يبثللل احللا قللادة ال لرا العللام االللم جللااب ن للقةللا

ؼبللا عللرف مللا للاح ل ل ائهم ال ل
تقام هبم كان ال صر حلي هم.
اما يف غلب ة احلا فقلا لا ر ال ل  الصلاابة بله ان ي قل ا يف اؼباي لة ا ان ىبرجل ا
ؼبالقاة العا َارجها ،كان علي الصالة ال لالم قلا رار رؤيلة انل يف درع حصلي ة ف ّؽبلا

باؼباي للة ،كللان يللرر عللام اػب لر ج ،لكللا بعللا الةاللا ر اسللةقر ال لرا العللام لللار الصللاابة
علللى اػبللر ج إظهللارا للاللجاعة امللام األعللاام رغ للة يف اؼباللاركة يف اعبهللاد ؼبللا فللا م فاللل
اؼباللاركة يف بللار ،قللا قللا صباعللة مللا الصللاابة" :يللا ن ل ا إنللا نكللره ان نقةللل يف وللرأ
اؼباي للة ،ق للا ك للا مبة للع م للا الي للب يف اعباالي للة ،فاإلس للالم اح للال ان مبة للع ع ل ل  ،فل ل برز إذل

(ٔ) اؼبرجع ال ابال ،ص.ٕٔٗ-ٕٖٔ :
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الق م" .فانللال رس ا  فل ق ألمة ا الارع اغبصلي ة سلائر علاة اغبلرب ،املر
ال اس باػبر ج.
ن للة يا مللا ال ه اغبادهللة ان ال ل  افللال اللرا العللام لللار ج ل ده بللاػبر ج ؼبالقللاة
العا  ،رغم ان كان يلرر الةاصلا باؼباي لة ،ال ا فبلا يوكلا احرتامل  لللرا العلام علام
ـبال ة حه ل دل يكا مق ال ،ل كان ـبال ا لرغ ة القائا.
ك ل كان ما ااي  مراعاة الالع ر العلام اؼب لارعة إذل ت جيل ملا حكلم اللرا
العللام انل اَلل ا ذبللا ز يف حللال اا ل ع ،فعللا ابللا م للع د األنصللار  ،قللا " :جللام رجللل
إذل رس ا  فقا  :يا رس ا  :إِن ا ألت َر علا لالة اليلااة ،ملا اجلل فلالن
فبللا يليللل ب للا فيهللا ،قللا  :ف للا رايللس ال ل  ق ل ا للا غا ل ا يف م عتللة م ل ي مئ ل  ،مث
قللا " :ايهللا ال للاس ،إن مل كم م لريا ،فل يكم مللا لللى بال للاس فلي ل جب ،فل ن فلليهم الك للب

الاعيا ذا اغباجة"(ٔ).
سبيب مل هج ال ل  بصل اعة قلادة فبيلبيا لللرا العلام وبققل ن االجة لاع ،ال ا يالب
إذل ع ال ال هم ال ب نبية القائلا يف ت جيل اللرا العلام ،كلان ي لةفام لل ل اسلالي
ع للاة ،وب للرص عل للى تع ي للال الل ل الم للقائ للا بالث للام عليل ل ح لله ق للل ان ىبة للاره ،ي للةفام
اسل ب الةا يال للةعريلا بالقائلا اعبايلا ،ك لا يف حلاي سلهل بلا سلعا :قَلا َ الَّلِ 
ِ
ِ ِ
يلَ ْ َم ََْيَل َلر :أل ُْع ِل َ َّ
له َّ
الرايلَةَ َغلاا َر ُجلال يلُ ْ لةَ ُ َعلَلى يَ َايْل ُوبل اللَّل َ َ َر ُسل لَ ُ َ ُوب ل ُ اللَّل ُ َ َر ُسل لُ ُ
لاس لَْيللَلةَل ُه ْم اَيل ُهل ْلم يلُ ْعلَللى فَليَل َلا ْ ا ُكل ُهل ْلم يلَ ْر ُج ل هُ ،فَل َقللا َ  :اَيْل َلا َعلِل ؟ فَِقيل َلل :يَ ْاللةَ ِك
فَلَل َ
لات الَّل ُ
(ٔ) ال فللار  ،مرجللع سللابال ،كةللاب األحكللام ،بللاب :اللل يقا ل اغبللاكم ا ي لليت ا ل غا ل ان ،ح
(ٓٗ ،)ٙٚج .ٕٙٔٚ/ٙم لللم :مرج للع س للابال ،كة للاب الص للالة ،ب للاب ام للر األئ للة بةف ي للا
الصالة ،ح ( .)ٗٙٙ
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ِ
صل َلال ِيف َعْيلَلْيل ِ َ َد َعللا لَل ُ فَلَ ل َلراَ َكل َ ْن َدلْ يَ ُكل ْلا بِل ِ َ َج َلع فَ َْعلَللاهُ ،فَل َقللا َ  :اُقَللاتِلُ ُه ْم َحل َّله
َعْيلَلْيل  ،فَلَ َ
ي ُك نُل ل ا ِمثْللََ للا ،فَل َق للا َ  :انْل ُ ل ل ْ علَ للى ِرس لللِ َ ح ل َّله تَلْ ل ل ِبَ بِ ل ِ
اإلس ل ِ
لالم
َ
لاحة ِه ْم ُمثَّ ْادعُ ُه ل ْلم إِ َذل ِْ ْ
ْ
َ َ
َ
َ
ََِ ْربُا ْم ِدبَا َِهب ُ َعلَْي ِه ْم فَل َاللَّ ِ ألَ ْن يلَ ْه ِا َ اللَّ ُ بِ َ َر ُجال ََْيلَر لَ َ ِم ْا اَ ْن يَ ُكل َن لَل َ ضبُْ ُلر
َا ْ
َّع ِم"(ٔ).
ال ل َ
ت محردتصجةم ديد لرأيدت م :د

إذا مللا تة ع للا عالقللة الا لللة بللاؼب اوا ،يف م للة ر آَللر مللا العالقللة ،اللليت تلل عالقةل

ب ا للل اغب للل العق للا قب للا ان ا ل ه العالق للة ت للع م للا ق اع للة دي ي للة ت للة ا إذل ا ام للر رباني للة
ق اعللا سللل كية ال ي للةليع اغبللاكم ان ىبللرج عليهللا ا ية للاقف يف فبارسللة مللع ا م هللا.
فاإلسللالم ا ل اكثللر األديللان مر نللة الةقللام مللع َللربة اإلن للان اؼبعا للر ،فه ل يقلليم العالقللة
ااة عيللة مللع اغبللاكم علللى م للاا ال يعللة ،ا ل ي للرض علللى اغبللاكم م للاا الا ل رر ا م للاا
تعاد اإلرادات يف ع القرار االجة اع غبه ،ا ي لرض م لاا اؼب لو لية عللى كلل ملا
يبل سللة ،فال حال ما د ن الةبام (كلكم راع كلكلم م لو علا رعيةل ) ،ا كلل ملا
يبل سللة فه م لو إزام ملا يبلارس يف حقل تلل ال لللة .اكثلر ل ر ال ه اغبقيقلة
ذبليللا تتهللر يف م ه ل م (اعبهللاد) بللالرغم مللا ان ل يعللال العالقللة اػبارجيللة ،فه ل للليق الةبامللا
فرديا ،إمبا نتام مةكامل ما القيم يرب ال رد باعب اعة حبيل ان كليه لا ي صلهر يف إولار
احا تق ده الا لة تلةبم ب (ٕ).
مع

(ٔ) ال ف للار  ،مرج للع س للابال ،كة للاب اعبه للاد ال للب ،ب للاب فا للل م للا اس لللم عل للى ياي ل ل رج للل ،ح
(.)ٕٛٗٚ
(ٕ) ربيع ،حاما ربيع ،دسةيبادتإلسالمدت سي سي م .س .ذ ،ص ٘ٔ-ٕٗ ،ٜٔ-ٔٛ
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يف عهللا اػبل للام الرا للايا ظهللرت باايللة إناللام اؼبوس للات االجة اعيللة ال ياسللية يف
الا لة اإلسالمية ،لكا ال ه اؼبوس لات ،دبلا فيهلا م صل اػبلي لة ذاتل  ،دل يكلا ليةجلا ز
ع لي للة القي للام با ل ل ان تل ي للال احك للام الا ل لريعة الةقي للا هب للا ،م للا ا للا ف ل ل ن ال ل لرا يع للال
(اؼبال رة) (ال صلياة) بالارجللة األ ذل ،كلان اػبلي لة ع للر بلا اػبللاب يقل ( :وبلال علللى
اؼب ل ه ان يكل ن املرام ل رر بيل هم ،بله ذ اللرا مل هم -فال لاس ت لع ؼبلا قلام هبل ا
األمر ،ف ا اجة عل ا عليل رضل ا بل للبم ال لاس ،كلان ا فيل ت علا ؽبلم)(ٔ) .ف لا اجة عل ا عليل
الا ل رر مرا نللة ب لل(ذ ال لرا ) س ل ام اكللان ا للانع الق لرار االجة للاع ال ياس ل ام مللا
يصلل علي اذن بل(قادة الرا العام).
اإلصباع ا ال وباد إلبامية الةع ب عا الرا  ،مع ان ا لا مكانلا لللرا اؼبفلالا
فقللا غب للا د الكرام للة اغبريللة الافص للية ،لك ل يت للل اس لبا لا للروية اإلصب للاع ،فاعب اعي للة
لي لس يف ج ارالا إال تع لبا علا اؼبثاليلة بالةللارل فلال َلر ج عليهلا ،إن كلان ا لا م قللا
رفف ؽبا (ف ا اسلة ا برايل الل  ،ملا لا ر الرجلا لاركها يف عق ؽبلا) ك لا يقل علل
بللا ا والل رضل ا ع ل  ،لك ل مللا جانل آَللر يتللل يف ا لرتاط عللام َر جل علللى
حا د الارع احكام الايا ألن الراض ب عل ق م كاللااَل فيل معهلم ،عللى كلل داَلل
يف باول إشبان :إمث الع ل ب إمث الرضا ب .
اما م ة يات ا ا الرا فيااداا عل رض ا ع ل  ،ملا َلال مق لةل الالهبة يف
ية لك يل با زياد ال فع ( :ال اس هالهة :عادل ربلاِن ،ملةعلم عللى سل يل قبلاة ،نبلج
رعللاع ،إت للاع كللل نللاعال ،يبيلل ن مللع كللل ريل  ،دل ي ةالليئ ا ب ل ر العلللم ،دل يلجل ا إذل ركل اا

(ٔ) ع اه :ؿب ا ،تحييلدكة لدندجدت بالغة ،بب ت :دار اؼبعرفة للل اعة ال ار ،د .ت ،صٔٗ.
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هيللال)(ٔ) .ال مللا نعرفل اليل م بلرا ال ف للة ا الصل ة اللرا العللام اؼب للة ب ،اللرا العللام
غب اؼب ة ب ،ال يقلرتب ملا م هل م الي غلام بالكل ك لب ،اللارس اؼب لة اد ملا الع لل
بلرا األكثريللة ان تةا للل ال ه األكثريللة مللا اؼبل او ه نةللائج الع للل اؼبعلله ازبللاذ القلرار يف
رجال ل را األغل ي للة ،ك للا ان األغل ي للة مه للة يف ح للا ال للرتدد بع للا ازب للاذ

االذب للاه الل ل
القرار(ٕ).
يلعل ل الل لرا الع للام ظي للة مه للة يف الع للل الع للام ال ل الرقاب للة عل للى ادام اغبك م للة
م اقاة اغباكم تقاا ال ص ل  ،ت َر ال بة ال ية ب مثللة اضلاة م هلا اَةيلار م قلع
ال للب يف غللب ة بللار الكللربر حي ل ن للب ال ل  ا ال علللى ادا مللام مللا ميللاه بللار إذل
اؼباي ة ،ف تاه اغبُ اب با اؼب ر فقا " :يا رس ا  ،ارايس ا ا اؼب لب ان لبلك ا لليق ل لا
ان نةقامل ال نةل َر ع ل ام ال اللرا اغبللرب اؼبكيللاة؟ " فقللا عليل الصللالة ال للالم:
"بل ا الرا اغبرب اؼبكياة" فقا " :يلا رسل ا إن ال ا لليق دب للب فلاالف ب لا حله
ن ل يت ادا مللام مللا الق ل م ف ل لبل ني ل ر مللا رامه مللا القلَ ل  ،مث ن للال علي ل ح ضللا ف لللوه
ف ارب ال يارب ن" ،فاسةا ا الرس علي الصالة ال الم ا ا الرا فعل (ٖ).
مللا األمثلللة كل ل مللا رد يف قصللة اسللةفالف ا بكللر الصللايال ف عللا ان بايعل
ال للاس ال يعللة العامللة قللام فلليهم َلي للا فقللا " :ايهللا ال للاس ،ف ل ِن قللا ُليللس عللليكم ل للس
(ٔ) الا للرقا  ،ع للا ال للرضبا ،ت فو و رحمددم وورد و و دت خطو و ل ،الق للاارة :مرك للب األا لرام للرتصب للة ال ا للر
 ،ٜٔٛٚص .ٕ٘ٙ

(ٕ) اإلمام ،ت شمرىددرتج عدفيدت فيودحت سي سةدحت ثي فة ،مرجع سابال ،ص ٖٕٔ.

(ٖ) ع ا ال ااب ،ؿب ا ،دخةلردسيرودت رسم دصلىدتهللددليودحسل  ،دماال :مكة ة دار ال ياام،
 ،ٜٜٔٚطٔ ،ص ٖٕٔ.
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خبللبكم ،ف ل ن اح ل س ف ل عي ِن إن اس ل ت فق م ل ِن . .اويع ل ِن مللا اوعللس ا
ف ذا عصيس ا رس ل فال واعة رل عليكم"(ٔ).
____

(ٔ) اؼبرجع ال ابال ،ص ٕٕ٘.
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خامتت
ال بة ال ية ال وريلال االت لاع ،مل هج االقةلاام باؼبصلل ى  ،ال ذب لع عل ملا
تةعل للال ب ه للم كة للاب ا دبعرف للة اسل ل اب نب لل ل مالب للات ح ادهل ل  ،تكا للا ع للا ر حل ل
مقا للاه ،ك للا ذب للع عل م للا للالل ل الك للا اعب للا يف ال للايا ال للانيا ،يف العل للم م للع
الع للل ،األدب مللع اػبلللال ،ال ياسللة مللع الكياسللة ،ال ل ل لة مللع الاللهادة ،الرتبيللة مللع
الةبكية ،فه باعب لة م هج اغبياة ال جاة ،م هج الرتبية اللاع ة ،مل هج اعبهلاد ال للم،
م هج ال ياسة اغبكم.
تبَ للر ال للبة بةل يق للات حي للة امثل للة اقعي للة لقا للايا تةعل للال برعاي للة اؼبقا للا الا للرعية
اغبكم الةاريعية ،اليايات الكلية ،ا هب ا االعة ار سبثلل معي لا هَِريلا للة ثيلل الة ريلع يف

عللم األ ل اؼبقا لا الالرعية ،نبلا عل لان غلل عليه لا الةقعيلا الة ليل ملع نلارة يف
الة ثيللل ،فللال غللر ان كللان مللا مقا للا الاراسللة اؼبعا للرة لل للبة ال يللة ان ان تُق لرا ق لرامة
ا ل لية اسللة اوية تثللر العل ل م ال تريللة بةل يقهللا علللى القاللايا اؼب للائل ال اقعيللة ،ا ل مللا
نرج ان نك ن قا فق ا ارل ئ م يف ا ا ال ا .
ال بة ال ية سةتل ا د حلة اغبالارة اإلسلالمية الراقيلة يف اهبلى العصل ر ازااالا،
حي يةجلى اهر اإلسلالم يف حيلاة ال الرية حله الام جااليةهلا بل حالار ا ،غ ّلب ملا
افكارا للا عقائ ل لااا نُت ه للا االجة اعي للة ال ياس للية االقةص للادية ،اق للام ب ي للان اغبا للارة
اإلس للالمية عل للى الة حي للا اغب للال ،لليا دعائ ه للا عل للى الع للا الق ل ل  ،رع للى حقل ل أ
اإلن ان على اك ل ما يةاح ل ا ار ان يصل إلي (ٔ).
(ٔ) ي للر ؿب للا ،ت ةجميوومدفوويددوور دت سوويرودت نبميووة ،مكللة اؼبكرمللة :سل لللة دع ل ة اغبللال ،العللاد
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تة كا انبيلة إبلراز اعبانل اغبالار يف سلبة اؼبصلل ى  يف الالريعة اليلرام سلي ا
ليللب اؼب للل ه ،لة ل ليا القل ل ب علللى اإلس للالم الكاللا عللا ظباحة ل للقا ل ال للااِن،
تة للع م للا نات ال للبة الس للةفراج ال جل ل اغبا للار يف االجة للاع االع للالم الل لرا الع للام
اإلتصللا غباللا مللا ف ل ن العلللم اعبايللاة يف العهللا ال ل  ،إبلراز فقهل  تعاملل مللع
ماتعرض ل ما األحااث اعب ام ب ع بالك ب ق مة صر بالع اق .
نة جدت بح  :د
َلص ا ا ال ا ارل صبلة ما األفكار ال ةائج اليت يبكا إصباؽبا يف اذيت:
ٔ .ال ل لبة ال ي للة تع للا مص للارا مه للا للةال لريع لل ع للارف اإلن للانية ايا للا ال لليت يبك للا
اسة اوها ما ه ايا قائعها احااهها.
ٕ .الرا العام يف االسالم ال بة ال يلة ىبةللا كليلا علا اللرا العلام يف اؼبارسلة اليربيلة،
مك نات تة ال مع ال ال اإلسالم .
حي يق م عل ا
ٖ .ع للل ال ل للل ا سلللم مللا َللال فبارسللة الع ليللة علللى تك ل يا ر ح االجة للاع
اعب اعي للة ل للار اؼب لللم إح لرتام را اا ل ع اؼبا للا رة يف ك للل ام ل ار ذ ب للا بع للا م للا
احاه ما تييب يف اؼب اايم األفكار.
ل ا علي سلم ما َال سبت قص ال ل ال يف االاة لام بافصلية
ٗ .كان لل
ال للرد اؼب لللم ،إعللااداا اإلعللااد اؼب اسل مثللل ت يللة ملكللات االجة للاع قيللادة ال لرا
العام تع يال ر ح االعةباز بالايا.

=

ٕٓٔٓ ،ٕٖٜم ،ص.ٙٚ :
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ت دمصي عدت بح  :د

ٔ .ض للر رة دراس للة ج ان ل اغب ل عل للى االجة للاع بك للل دقائقه للا الةفصص للية م للا ال للبة
ال ية.
ٕ .ت سلليق مراكللب حبثيللة ت َ ل علللى عاتقهللا إج لرام حب ل ث إ للاار دراسللات جللادة تع للل
على ت عيل ال بة ال ية يف اقع اغبياة خبل ات عل ية م هجية ع لية.
ٖ .تا للجيع ال للاحثه س لليّ ا يف الاراس للات العلي للا عل للى ت للا م ضل ل عات ت لليل علل ل م
اإلتصا ت ابعها ،مثل الرار العام ما م للال عل م ال بة ال ية.
رل اع للاأ ال قللائع األحللااث إذل احكللام
٘ .ضبايللة ال للبة ال يللة مللا الة يللل اػبللاوئ ،ا ّ
ابعا ما تك ن عا مقا ااا اغبقيقية.
 .ٙالة سللع يف دراس للة تة للع الةل يقللات الع لي للة لل للبة ال يللة ألس للالي تك ل يا ت جي ل
ال ل ل لرا العل ل للام إس ل ل لرتاتيجيات الة ل ل ل هب اإلق ل ل للاع تقل ل للايبها بص ل ل ل رة تي ل ل للر إسل ل للةفاامها
االسة ادة م ها يف اقع حياة ال اس الع لية.
____
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أ د .نور الدين بومحزة
نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي
والعبلقات اػبارجية بكلية العلوم اإلسبلمية
جامعة اعبزائر

تصرفات اإلمام املتعلقة بحفظ الجماعة وأثرها في رعاية مصالح األمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اغبمد ﵁ رب العاؼبني والصبلة والسبلم على رسولو األمني وعلى آلهو وحهحبو أصبعهني
والتابعني لو بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:
فقههد رقههرر ا قوالههر ال هريعة وأحههوؽبا العام هة أن رعايههة مصههاة األمههة وا﵀افاههة علي هها
مقص ه ٌد شههرعي وضههرورةٌ دينيههة ،وال يتحق هق ذل ه  -حبسههب ش هواىد ال هرع ودالئههل العقههل
وذب ههارب الت ههاري  -إذا كان ههأل األم هة م ههتتةَ اآلراء ،مفرق ههة األى هواء ،ال جيمع هها عل ههى اغب ههق
جامر ،وال يردع ا عن اؽبوى رادع.
وق ههد اجتمع ههأل كلم ههة الفق ههاء قالب ههة عل ههى وج ههوب نص ههب اإلم ههام اغب ههاك ) وض ههرورة
اإلذعههان لههو ،واإلق هرار لواليتههو ،ؼبهها ا نصههبو مههن ربقههق اؼبصههاة ودفههر اؼبفاسههد؛ إذ مقصههود
الواليههة األعاه القيههام دبصههاة اإلسههبلم ،والناههر ا م مههات األنههام ،حبفهها اغبقههو  ،وإقامههة
اغبههدود ،وربقيههق العههد  ،ورفههر اػبصههومات ،وصبههر الكلمههة ،يقههو اإلمههام اعبههويي رضبههو ا﵁:
ط
«قههد رق ههرر مههن دي ههن األم هة قالب هةً أن الغ ههرض مههن اإلمام ههة صبه ُهر اآلراء اؼبت ههتتة ،واررب هها ُ
األىواء اؼبتفاورة» ٔ).
وال يررههاب عاقه ٌهل أن رلكه اؼبقاحههد ال هريفة الههر ىههي أىه أ هراض اإلمامههة ،راجعههة ا
جوىرىهها إىل « صبههر شههتات ال هرأي واسههتتباع رجههل أحههنار اػبلههق علههى رفههاوت إرادا ه ،
واخهتبلر أخبلق ه ومههورا وحهاال ؛ فههإن معاه اػببها واالخههتبل يت ههر إىل األحهوا

ٔ) اعبويي؛ ياث األم ا التياث الال ص٘.)ٔٙ
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مههن اض ه راب اآلراء ،فههإذا ي يكههن النههاس ؾبمههوعني علههى رأي واحههد ،ي ينههتا رههدبر ،وي
والح ُلمأل اغبوزة ،واستؤحلأل البيضة» ٔ).
يستتب من إيالة اؼبل قليل وال كثرْ ،
وؽبههكا كانههأل ا﵀افاههة علههى قاعههدة االعتصههام باعبماعههة وربقيههق االئههتبلر مههن أعا ه

مقاح ههد ال ههرع الك ههرم ،وك ههان م ههن أعاه ه وس ههائل ا االجتم ههاع عل ههى إم ههام رتحق ههق بواليت ههو
اؼبصاة ،ورنتا بو أحكام اإلسبلم واؼبسلمني ،ورأرلف كلمت ب اعتو واإلقهرار لهو ،يقهو
ال اليب « :الثمرة اؼب لوبة من اإلمامة ر فئة الفنت الثائرة من رفر اآلراء اؼبتنافرة » ٕ).
وا ى ههكا البح ههث ر ههككرٌ ا ههكا األح ههل ،وبي هها ٌن ؼبس ههئولية اإلم ههام اؼبنول ههة ب ههو ا اغبف ههاظ

علههى اجتمههاع األمههة ،وس ه غد وائههل االف هلا والتنههازع عن هها ،وفيههو بيهها ٌن أللههر ذل ه ا ربقيههق
مصاغب ا العامة واػباحة.
وقد قسمأل ىكا اؼبوضوع إىل سبعة اؼبباحث:
اؼببحث األو  :ربديد مص لحات البحث.
اؼببحث الثاين :مقاحد اإلمامة وعبلقت ا دبقصد االجتماع واالئتبلر.
اؼببحث الثالث :مسئولية اإلمام ا رعاية مصاة األمة.
اؼببحث الرابر :التأحيل ال رعي لتصرفات اإلمام اؼبتعلّقة حبفا اعبماعة.

اؼببحث اػبامس :رصرفات اإلمام اؼبتعلقة حبفا اعبماعة من جانب الوجود والعدم.
اؼببحث السادس :ألر رصرفات اإلمام اؼبتعلقة حبفا اعبماعة ا رعاية مصاة األمة.
اؼببحث السابر :ر بيقات رصرفات األئمة اؼبتعلقة حبفا اعبماعة.
____

ٔ) د .ىاش أزىر؛ مقاحد ال ريعة عند إمام اغبرمني صٖٖٔ).
ٕ) أبو إسحا ال اليب؛ االعتصام ٖ.)ٖٖ/
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املبحث األول

حتديد هصلحات البحث
هوم اؼبص ه لحات
مههن اؼبناسههب من يهها  -قبههل بيههان موضههوع البحههث  -أن كب هدغد مف ه َ

الر يدور حوؽبا البحهث ،قبهل اغبكه علي ها ،إذ اغبكه علهى األشهياء فهرع عهن رصهورىا ٔ)،
وىكه اؼبص لحات ىي« :التصرفات ،واإلمام ،واغبفا ،واعبماعة ،واؼبصاة ،واألمة».
ٔ)  -التصرفات :واحده التصرر ،وىو مصدر الفعل رصرر ،يقا  :رصرر فهبلن
ا األمر :احتا ورقلب فيو وعاعبو ٕ).
والتص ههرر ا االح ه بلح يه هراد ب ههو :ك ههل م هها يص ههدر ع ههن ال ههول بإرادر ههو م ههن ق ههو
أو فعل ،ويررب عليو ال رع أحكاما ،سواء كهان ىهكا التصهرر موافقها لل هرع أو ـبالفها لهو،
متعلقها حبههق ا﵁ أو حبههق العبههد ،قها العبلمههة مصه فى الزرقهها« :التصهرر كههل مهها يصههدر عههن
شول بإرادرو ،ويررب عليو ال رع نتائج حقوقية» ٖ).

واسههتعما ىههكا اللفهها اههكا اؼبعههت ش ههائر كث هرا ا كتههب الفق ههاء ،كقههوؽب  :رص ههرفات
اؼبكلف ه ههني ا األعي ه ههان رك ه ههون ٗ) :بالنق ه ههل ،أو اإلن ه ههاء ،أو اإلس ه ههقاط ،و رى ه هها .وق ه ههوؽب :
«رصرر اإلمام على الرعية منوط باؼبصلحة».
ٔ) التصه ههور :ى ه ههو إدراو اله ههكوات و اؼبع ه ههاين اؼبفه ههردة ،والتص ه ههديق :ىه ههو إس ه ههناد أمه ههر إىل آخ ه ههر ب ه ههالنفي
أو اإللبات ،والتصور مقدم ،والتصديق متأ غخر عنو .انار :رقريب الوحو البن جزي صٖ)ٜ
ٕ) انار :ابن مناور؛ لسان العرب .)ٖٕٜ/ٚ
ٖ) الزرقا ،مص فى :اؼبدخل الفق ي العام ٔ.)ٕٛٛ/
ٗ) انار :ابن جزي ،رقريب الوحو ص.)ٕ٘ٚ
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ٕ)  -اإلمههام ا اللغههة :ىههو ُكههل مههن ائههتَ بههو قَه ْهوٌم مههن رئههيس و ههره ٔ) ،واعبمههر أئمههة،
قا الرا ب األحف اين« :اإلمام :ا ُ -م ْؤََت بو إنسهانا َكهأَ ْن يهُ ْقتَ َهدي بقولهو أو فعلهو ،أو كتابها
أو ههر ذل ه ؿبقهها كههان أو مههب بل» ٕ) .وا االح ه بلح :ي لههق علههى عههدة معههان ،أش ه رىا
أنو :كل من ويل أمرا من أمور العامة ،كاػبليفة ،أو السل ان ،أو اؼبله  ،أو رئهيس الدولهة،
أو خاحا كمن دوهن من الوالة ،والقضاة ،وىو عند اإللبل يراد بو اإلمهام األعاه ؛ قها
اعبرجاين « :اإلمام :ىو الكي لو الرياسة العامة ا الدين والدنيا صبيعا » ٖ).
وىكا اؼبعت ىهو اؼبتبهادر ا األحاديهث النبويهة الهر وردت في ها كلمهة « إمهام » ،كقولهو

« :سبعة يال ا﵁ يوم ال ظل إال ظلو :إمام عاد .)ٗ »..

قهها ابههن ح ههر« :اإلمههام العههاد  :اؼب هراد بههو حههاحب الواليههة العامههى ،ويلحههق بههو مههن
ويل شيئا من أمور اؼبسلمني فعد فيو » ٘).
ٖ)  -اغبف هها لغ ههة :التعاى ههد وقل ههة الغفل ههة ،يق هها  :حف هها ال ههيء حفا هها ،إذا رع ههاه
وحرسه ههو ،ومنه ههو اغبه ههافا واغبفه ههيا :اؼبوكه ههل بال ه ههيء فاه ههو  ،)ٙوبه ههني الرا ه ههب األحه ههف اين

ٔ) انار :لسان العرب البن مناور ٔ.)ٕٖٔ/
ٕ) مفردات ألفاظ القرآن صٖٖ).
ٖ) اعبرجاين؛ ال ريف :التعريفات صٖ٘).
ٗ) أخرجهو البوههاري ا حهحيحو ،كتههاب الزكههاة ،بهاب الصههدقة بهاليمني ،رقه  ،)ٕٖٔٗ :ومسههل ا
ححيحو ،كتاب الزكاة ،باب فضل إخفاء الصدقة ،رق .)ٖٔٓٔ :
٘) فتح الباري ٕ.)ٔٗٗ/
 )ٙابن مناور؛ لسان العرب ٖ.)ٕٕٗ/
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أن ىكه الكلمة « :رستعمل ا كل رفقد ورع د ورعاية» ٔ).
ٗ)  -اعبماع ه ههة ا اللغ ه ههة :م ه ههأخوذة م ه ههن م ه ههادة صب ه ههر ،وى ه ههي ر ه ههدور ح ه ههو  :اعبم ه ههر
واالجتمههاع ،وىههو ضههد التفههر  ،يقهها  :صبههر ال ههيء عههن رفرقههة فههاجتمر ،قهها ابههن فههارس:

«اعبي واؼبي والعني أحل واحد يد على رضام ال يء» ٕ).

ور لههق اعبماعههة ا االح ه بلح علههى معههان ٖ) ،أقراهها إىل اؼبعههت اؼبقصههود ا البح ههث
معنيان:
اؼبعههت األو  :االجتمههاع علههى اغبههق وارباعههو ،وعههدم التفههر واالخههتبلر ،وىههكا اؼبعههت

وارد ا قو النهيب « :اعبماعهة رضبهة والفرقهة عهكاب» ٗ) ،وقولهو « :علهيك باعبماعهة
وإياك والفرقة ،فإن ال ي ان مر الواحد وىو من االلنني أبعد ومن أراد حببحهة اعبنهة فعليهو
باعبماعة» ٘).
واؼبعههت الثههاين :ر لههق اعبماعههة علههى ؾبمههوع اؼبسههلمني وس هوادى األعا ه  ،الههكين علههى
السههنة إذا اجتمعهوا علههى إمههام ،وىههكا اؼبعههت ورد ا حههديث حكيفههة  - -اؼب ه ور وفيههو:
« ..فمهها رههأمرين إن أدركههي ذل ه  ،قهها  :رلههزم صباعههة اؼبسههلمني وإمههام »  .)ٙقهها ال ه ي
ٔ) مفردات ألفاظ القرآن ص.)ٖٜٔ
ٕ) مع مقاييس اللغة ٔ.)ٜٗٚ/
ٖ) انار :االعتصام لل اليب ٖ.)ٕٜٓ/
ٗ) أخرجو أضبد ا اؼبسند ٗ ،)ٕٚٛ/وحححو العبلمة األلباين ا الصحيحة رق .)ٙٙٚ :
٘) أخرجو أضبد ا اؼبسند ٔ ،)ٔٚٚ/وحححو األلباين ححيح اعبامر ٔ.)ٜٗٛ/
 )ٙأخرجو البواري ا اؼبناقب باب عبلمات النبوة ا اإلسبلم ،رقه  ،)ٖٙٓٙ :ومسهل ا اإلمهارة
اإلمارة رق .)ٔٛٗٚ :

_______

417

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

 رضبه ههو ا﵁  « :-والص ه هواب :أن اؼب ه هراد مه ههن اػب ه ه له ههزوم اعبماعه ههة ،اله ههكين ا لاعه ههة مه ههناجتمعوا على رأمره فمن نكث بيعتو خرج عن اعبماعة » ٔ).
وا ههكا ق ههرر اإلم ههام اب ههن الع ههر رفس ههر لف هها « اعبماع ههة » ال ه هوارد ا مث ههل قول ههو :
«عل ههيك باعبماع ههة » فق هها  « :تم ههل معني ههني :يع ههي أن األم ههة إذا اجتمع ههأل عل ههى ق ههو
ف ههبل جي ههوز ؼب ههن بع ههدى أن ههدث ق ههوال آخ ههر ،والث ههاين :إذا اجتمع ههأل عل ههى إم ههام ف ههبل ههل
منازعتو وال خبلفو» ٕ).
٘)  -اؼبصههاة لغههة :صبههر مصههلحة ،واؼبصههلحة :مههأخوذة مههن الصههبلح ضههد الفسههاد،

قا ابن فارس« :الصاد والبلم واغباء ،أحل واحد يد على خبلر الفساد » ٖ).
واؼبصلحة :ؽبا إلبلقان ٗ):
األو  :اؼبصلحة :كاؼبنفعة وزنا ومعت.

والثههاين :ر لههق علههى ذات الفعههل اعبالههب للنفههر ،مههن بههاب إلههبل اس ه السههبب علههى
اؼبسبب ،كقوؽب  :الت ارة مصلحة ،والت ارة ا اغبقيقة سبب للمنفعة.
وأم هها اؼبص ههلحة ش ههرعا :ف ههي اؼبنفع ههة ال ههر قص ههدىا ال ههارع اغبك ههي لعب ههاده م ههن حف هها
دين  ،ونفوس  ،وعقوؽب  ،ونسل  ،وأمواؽب  ،وقد عرف ا اإلمام أبو حامد الغزايل بهكل
فقها « :نعهي باؼبصههلحة :ا﵀افاهة علهى مقصههود ال هرع ،ومقصهود ال ههرع مهن اػبلهق طبسههة:
ٔ) حكاه اغبافا ابن ح ر ا فتح الباري ٖٔ.)ٖٚ/
ٕ) عارضة األحوذي .)ٔٓ/ٜ
ٖ) ابن فارس؛ مع مقاييس اللغة صٗ.)٘ٚ
ٗ) اناه ه ه ههر :ناري ه ه ه ههة اؼبصه ه ه ههلحة ا الفق ه ه ه ههو اإلسه ه ه ههبلمي غبس ه ه ه ههني حامه ه ه ههد صٖ) ،وناري ه ه ه ههة اؼبص ه ه ه ههلحة
للبولي صٖٕ).
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وىو أن فا علي دين  ،نفس  ،وعقل  ،ونسل  ،وماؽب  ،فكهل مها يتضهمن حفها
ىههكه األحههو اػبمسههة ف ههو مصههلحة ،وكههل مهها يفههوت ىههكه األحههو ف ههو مفسههدة ،ودفع هها
مصلحة» ٔ).
 - )ٙاألمة ا اللغة :القرن من الناس ،يقها  :قهد مضهأل أمه أي :قهرون ٕ) .ور لهق
علههى معههان كثههرة ،من هها :اعبماعههة العايمههة الههر جيمع هها جههامر لههو بهها مههن نسههب أو ديههن،
أو زمههان ،قهها الرا ههب « :األمههة :كههل صباعههة جيمع ه أمههر مهها ،إمهها ديههن واحههد ،أو زمههان
واحد ،أو مكان واحد ،سواء كان ذل األمر اعبامر رسورا أو اختيارا » ٖ).
واههكا يكههون اؼبعههت :التههدابر الههر رصههدر عههن اإلمههام  -بوحههف كونههو إمامهها  -بقصههد
حفا اجتمهاع األمهة ورعايهة وحهد ا وحهيانت ا مهن االخهتبلر والتفهر اؼبهكموم ،ومها يلرهب
على حفا االجتماع وناامو من رعاية مصاة األمة جبلب اؼبنافر ودفر اؼبضار.
____

ٔ) – الغزايل؛ اؼبستصفى ٔ.)ٗٔٙ/
ٕ) – ابن مناور؛ لسان العرب ٔ.)ٕٔ٘/
ٖ) – الرا ب األحف اين؛ مفردات ألفاظ القرآن ص.)ٖٜٔ
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املبحث الثاني

هقاصد اإلهاهة وعالقتها مبقصد االجتواع واالئتالف
اره َفه َهق الس هو ُاد األعا ه ُ م ههن اؼبس ههلمني عل ههى وج ههوب نص ههب اإلم ه ِهام ٔ) ،وأن ههو ال من ههاص
ٍ
ائر ال هدغين ،ويهُ َهدبغر أمههور الرعيههة ،ويههن باؼب مههات الههر اهها
للمسههلمني مههن إمههام يقههي َشه َهع َ
انتاههام أحكههام اإلسههبلم واؼبسههلمني ،وي ي ههك عههن ىههكا االرغفهها إال لائف هةٌ مههن أىههل البههدع
هلو «النههاس أخيافهها ،يلت مههون ائتبلفهها
واألى هواء؛ كاألح ه غ ومههن وافقههو ،حيههث جههوزوا أن يُه َ
واختبلفا ،ال جيمع ضابط ،وال يربط شتات رأي ضابط» ٕ).
وىكا القو ظاىر الفساد والب بلن ،وىو مسبو بإصباع العلماء قالبة ،على وجهوب
نصههب اإلمههام ،كمهها حكههاه ههر واحههد مههن فق ههاء اإلسههبلم ،قهها اإلمههام ابههن حههزم« :ارفههق
صبير أىل السنة ،وصبيهر اؼبرجئهة ،وصبيهر ال هيعة ،وصبيهر اػبهوارج علهى وجهوب اإلمامهة ،وأن
األم ههة واج ههب علي هها االنقي ههاد إلم ههام ع ههاد  ،يق ههي ف ههي أحك ههام ا﵁ ،ويسوسه ه بأحك ههام
ال ريعة الر أرى اا رسو ا﵁  -  -حاشا الن دات من اػبهوارج ،فهإهن قهالوا :ال يلهزم
الناس فرض اإلمامة ،وإمنا علي أن يتعالوا اغبق بين » ٖ).
ٔ) اناه ههر :يه ههاث األم ه ه ا التيه ههاث الال ه ه لل ه ههويي صٗ ،)ٚواعبه ههامر ألحكه ههام القه ههرآن القه ههرليب
ٔ ،)ٕٙٗ/واألحكههام السههل انية للمههاوردي صٖ) ،والفصههل ا اؼبلههل واألى هواء والنحههل البههن
حه ههزم ٗ ،)ٛٚ/وبه ههدائر السه ههل البه ههن األزر ٔ ،)ٚٔ/واإلمامه ههة العامه ههى عنه ههد أىه ههل السه ههنة
ص٘ٗ) ،ورياسة الدولة ا الفقو اإلسبلمي ﵀مد رأفأل عثمان ص .)ٙٙ
ٕ) ياث األم لل ويي صٖ.)ٚ
ٖ) الفصل ي اؼبلل واألىواء والنحل ٗ.)ٛٚ/
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هوم
وقهها اإلمههام اعبههويي  -بعههد ذكههره لؤلح ه ومكىبههو الههردي « :-وىههكا الرجههل ى ه ٌ
علههى ش ه غق العصهها ،ومقابلههة اغبقههو بههالعقو  ،ال ي ههاب ح ههاب اإلنصههار ،وال يسههتوعر
أح هواب االعتسههار ،وال يسههمى إال عنههد االنسههبل عههن ربقههة اإلصبههاع ،واغبيههد عههن سههنن
االربههاع ،وىههو مسههبو بإصبههاع مههن أشههرقأل عليههو ال ههمس شههارقة و اربههة ،وارفهها مههكاىب
العلماء قالبة» ٔ).
ِ
هوب نص ِ
هزوم لاعتهو ا اؼبعهرور ،بهل
هب اإلمهام ،ول ُ
وقد رقرر ا أدلة القرآن والسهنة وج ُ
ى ههكا م ههن الض ههروريات الق عي ههة ال ههر قام ههأل علي هها أح ههو ال هريعة وقواع ههدىا الكلي ههة؛ ف ههبل
يهَتَحقه ُهق انتاههام اعبماعههة ،وال رقههام دعههائ اإلسههبلم إال باإلمههام الههكي ين ّفههك أحكههام ال هدغين،
ويسوس أمور اؼبسلمني.
هث كثهرةٍ ،كمها ا قولهو حهلى ا﵁ علهي
وقد أكد النيب  -  -ىكه اغبقيقة ا أحادي َ
وسههل « :مههن مههات ولههيس ا عنقههو بيعههة مههات ميتههة جاىليههة» ٕ) ،وقولههو  « :إذا خههرج
لبللة ا سفر فليؤمروا أحدى » ٖ) ،قا شهي اإلسهبلم ابهن ريميهة « :إذا كهان قهد أوجهب
ا أقههل اعبماعههات ،وأقصههر االجتماعههات ،أن يههوىل أحههدى  ،كههان ىههكا رنبي هها علههى وجههوب
ذل فيما ىو أكثر من ذل » ٗ).

ٔ) اعبويي؛ الغيالي صٗ.)ٚ
ٕ ) أخرجو مسل ا الصحيح ،كتاب اإلمارة؛ باب وجوب الوفاء ببيعة اػبلفاء رق .)ٔٛ٘ٔ :
ٖ) أخرج ه ه ههو أب ه ه ههو داود ا الس ه ه هنن ،كت ه ه ههاب اعب ه ه ههاد ،ب ه ه ههاب ا الق ه ه ههوم يس ه ه ههافرون ي ه ه ههؤمرون أح ه ه ههدى ،
رق  ،)ٕٙٓٛ :وحححو ال ي األلباين ا الصحيحة ٖ.)ٖٔٗ/
ٗ) اغبسبة ا اإلسبلم البن ريمية ص.)ٜ
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وؽبه ههكا كلغه ههو به ههادر الصه ههحابة  -  -بعه ههد وفه ههاة النه ههيب  -  -إىل نصه ههب اإلمه ههام،
هأل بههبل إمه ٍهام يهُ َهدبغر أمههرى ،
لعلم ه بعا ه ال ههرور واألخ ههار الههر قههد ربصههل لؤلمههة إذا رُِرَكه ْ
ويسر شؤوهن  ،وىكا ما ربق َق ا اجتماع  -  -ا السقيفة ٔ).
غ

فق اؼب هاجرون واألنصهار علهى بيعهة أ بكهر الصهديق  -رضهي ا﵁ عنهو ،وجعلهوا
فقد ار َ
رنصههيبو مههن أى ه غ الواجبههات ،وي صههل بيههن اخههتبلر  -فيمهها جههرى بيههن مههن منههاظرة
وؿبههاورة  -ا ضههرورة نصههب اإلمههام ،وإن كههانوا قههد اختلفهوا ا بدايههة األمههر حههو ال ههول
الههكي ينبغههي رعيينههو ،قهها اإلمههام القههرليب  -رضبههو ا﵁  « :-فلههو كههان فههرض اإلمامههة ههر

واجب ال ا قريش وال ا رى ؼبا سها أل ىهكه اؼبنهاظرة وا﵀هاورة علي ها ولقها قائهل :إهنها
ليسه ههأل واجبه ههة ال ا قه ههري وال ا ه ههرى فمه هها لتنه ههازعك وجه ههو ،وال فائ ه ههدة ا أمه ههر ل ه ههيس
بواجب» ٕ).
وقهها اؽبيتمههي  -رضبههو ا﵁  « :-اعل ه أيض هها أن الصههحابة رض هوان ا﵁ علههي أصبع هوا
علههى أن نصههب اإلمههام بعههد انق هراض زمههن النبههوة واجههب ،بههل جعلههوه أى ه الواجبههات حيههث
اشتغلوا بو عن دفن رسو ا﵁ .)ٖ » 
وىكا التصهرر مهن الصهحابة  -  -يؤغكهد أييهة نصهب اإلمهام ،ويه ز ألهره ا ربقيهق
مصههاة األمههة ،ومنع هها مههن دواعههي الفرقههة واالخههتبلر .وقواعههد ال هريعة ر ه د ؽبههكا؛ فكثههر

ٔ ) انار :قصة مبايعة الصديق رضي ا﵁ عنهو ا حهحيح البوهاري ،كتهاب اؼبناقهب ،بهاب :قهو النهيب
حلى ا﵁ عليو سل « :لو كنأل متوكا خليبل » رق .)ٖٙٙٛ :
ٕ) انار :اعبامر ألحكام القرآن للقرليب ٔ.)ٕٙٗ/
ٖ ) الصواعق ا﵀رقة ا الرد على أىل البدع والزندقة ألضبد بن ح ر اؽبيتمي ص.)ٚ
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مههن مصههاة األمههة العليهها منههوط رنفيههكىا باإلمههام ،كإقامههة اغبههدود ،وذب يههز اعبيههوش ،وسههد
الثغور ،وجباية األموا وحرف ا ،وق ر اؼبنازعات بني الرعية ،إقامة العد .
وكههكل ينههاط باإلمههام منههر اؼبفاسههد العايمههة الههر تههل اهها ا تمههر ،وحس ه أسههباب
الفوضههى واالفهلا  ،الههر زبتههل اهها الضههروريات الههر ال رسههتقي اغبيههاة إال اهها ،كههدفر الضههرر
عهن الههدماء ،واألمهوا  ،واألعهراض ،وقمههر اعبنههاة ،ورأديههب العصهاة ،وحسه الفسههاد الناشه
عن الفوضى ،ف كه ال رتحقق إال باإلمام ،وما ال يت الواجب إال بو ف و واجب ٔ).
وق ههد ق ههرَر الفق ههاءُ قالبه هةً أن مقاح ههد اإلمام ههة راجعه هةٌ ا أح ههل ا إىل «حراس ههة ال ههدين
وسياسههة الههدنيا» ،فقههد َع ه اإلمههام اؼبههاوردي  -رضبههو ا﵁  -عههن وظههائف اإلمههام ومقاحههد
اإلمامههة بعبههارة وجيههزة فقهها « :اإلمامههة :موضههوعة ػببلفههة النبههوة ا حراسههة الههدين وسياسههة
الدنيا» ٕ).
هام دبصهاة الهدغين والهدنيا،
ُ
فالقصد من نصهب اإلمهام وعقهد الواليهة لهو علهى النهاس ،القي ُ
وسياسههة الرعيههة دبهها يصههلح ويههدفر الضههرر عههن ا أمههورى العامههة واػباحههة ،وقههد أكههد
الفق ههاء ىههكا اؼبعههت ،فقهها اإلمههام اعبههويي  -رضبههو ﵁ « :-اإلمامههة :رياسههة رامههة ،وزعامههة
عامههة ،رتعلههق باػباحههة والعامههة ،ا م مههات الههدين والههدنيا ،م مت هها حفهها اغبههوزة ،ورعايههة

ٔ) اناههر :اإلمامههة العامههى للمي ههي ص ،)٘ٛوالناههام السياسههي اإلسههبلمي للههدكتور منههر البيههانوين
صٕٔٗ) ،رياسة الدولة ا الفقهو اإلسهبلمي ﵀مهد رأفهأل عثمهان ص ٓ ،)ٚومسهؤولية رئهيس
الدولة ا الفقو اإلسبلمي ،للدكتور مروان اؼبدرس صٗٓٔ).
ٕ) األحكام السل انية للماوردي صٖ).
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الرعيههة ،وإقامههة الههدعوة باغب ههة والسههيف ،وكههف اػبيههف واغبيههف ،واالنتصههار للمالههومني
من الااؼبني ،واستيفاء من اؼبمتنعني ،وإيفاؤىا على اؼبستحقني» ٔ).
وقهها العبلمههة ابههن خلههدون  -رضبههو ا﵁ « :-ي هراد اهها  -أي :اإلمامههة  -ضبههل الكافههة
علههى مقتضههى الناههر ال ههرعي ا مصههاغب األخرويههة الدنيويههة الراجعههة إلي هها إذ إن أح هوا
الدنيا ررجر كل ا عند ال ارع إىل اعتبارىا دبصاة اآلخرة» ٕ).
وق هها ش ههي اإلس ههبلم اب ههن ريمي ههة  -رضب ههو ا﵁ « :-واؼبقص ههود والواج ههب بالوالي ههات،
إحههبلح ديههن اػبلههق الههكي مههر فهها خس ههروا خس هرانا مبينهها ،وي ي ههنفع مهها نعم هوا بههو ا
الدنيا ،وحبلح ما ال يقوم الدين إال بو من أمر دنياى » ٖ).

وإذا كههان القصههد مههن اإلمامههة مهها ذكرنهها مههن وجههوه اؼبصههاة الههر لههيس ا مقههدور آحههاد
الن ههاس القي ههام ا هها ،ك ههان ا رع يل هها عا ههي األل ههر واؼبوق ههر ا اكب ههبل األم ههور ،واض ه ه راب
األوضههاع ،واخههتبل األمههن ،وقبههوم الفههنت ،يقههو اعبههويي  -رضبههو ا﵁  « :-رع يههل اؼبماله
عن راع يرعاىا ووا يتوالىا عاي األلر واؼبوقر ا اكببل األمور ،ورع ل الثغور» ٗ).
هف علههى حههحتو برىههان  -أن الههببلد الههر ينعههدم
هوس  -ال يتوقه ُ
وفبهها ىههو م ههاى ٌد ؿبسه ٌ
ٍ
هاع،
آخه َهر ُم َه ٍ
هام  -ؼبههوت أو ههره ُُ ،-ث ال يهُتَه َهد ُ
ارو بنصههب ُسههل ان َ
في هها السههل َا ُن أو ا ِإل َمه ُ

رك ههون عرضه هةً للف ههنت والفوض ههى ،فتوتل ههف اآلراء ،ورت ههاذب األىه هواء ،فيفض ههي ذله ه إىل
التن ههازع والتم ههانر ،والبغ ههي والتن ههافس ،وى ههكه م لك ههة ال اي هها ،ومث ههرة الببلي هها ،فتك ههون الدول ههة
ٔ) – مقاحد ال ريعة عند إمام اغبرمني صٖٖٓ).
ٕ) – ابن خلدون :اؼبقدمة صٔ.)ٜٔ
ٖ) – ابن ريمية؛ ؾبموع الفتاوى .)ٕٕٙ/ٕٛ
ٗ) – اعبويي؛ ياث األم ص.)ٕٗٛ
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صهها ُ في هها علههى األم هوا
 ا ظههل ىههكا الفسههاد َ -ش ه َكر َم ه َكر ،رتع ههل في هها اغبههدود ،ويُ َوال ّدماء واألعراض ،ورنق ر السبل ،ورتع ل الصنائر.
وؽب ههكا الغ ههرض نفس ههو منع ههأل ال ه هريعةُ اإلس ههبلميةُ م ههن نص ههب إم ههامني ا زم ههان واح ههد

ومكههان واحههد ،وحههكرت مههن التنههازع علههى الواليههة ،ألن التنههازع  -ا الغالههب  -وسههيلةٌ إىل
الفتن ههة ،وسبزي ههق األم ههة ،وإى ههدار وح ههد ا ،وق ههد هن ههى الن ههيب  ع ههن ذله ه  ،فع ههن أ س ههعيد
اػبدري  - -عن النيب  قا  « :إذا بويهر ػبليفتهني فهاقتلوا اآلخهر من مها» ٔ) .وقها
  « :- مههن أرههاك وأمههرك صبيههر علههى رجههل واحههد ،يريههد أن شههق عصههاك أو يفههرصباعتك فاقتلوه » ٕ).

قهها اإلمههام القههرليب  -رضبههو ا﵁  « :-إذا انعقههدت اإلمامههة بارغفهها أىههل اغبههل والعقههد
أو بواحههد علههى مهها رقههدم ،وجههب علههى النههاس كاف هةً مبايعتههو علههى السههمر وال اعههة وإقامههة

كتههاب ا﵁ وسههنة رس هولو  ،ومههن رههأن عههن البيعههة لعههكر عُههكر ،ومههن رههأن لغههر عههكر ُجه
وقُ ر ،لئبل رفل كلمة اؼبسلمني » ٖ).
____

ٔ) – أخرجو مسل ا كتاب اإلمارة ،باب إذا بوير ػبليفتني ،رق .)ٖٔٛ٘ :
ٕ) – أخرجو مسل ا كتاب اإلمارة ،باب حك من فر اؼبسلمني ،رق .)ٕٔٛ٘ :
ٖ) – انار :القرليب؛ اعبامر ألحكام القرآن ٔ.)ٕٕٚ/
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املبحث الثالث

هسإولية اإلهام يف رعاية هصاحل األهة
حههددت ال هريعةُ مسههؤوليةَ رَصههر ِ
فات اؼبكلفههني ربعهها لقههدر و ههو واليههت  ،وكانههأل
ُ
مسههئولية اإلمههام ذبههاه رعيتههو مههن أَعاه ِ اؼبسههؤوليات وأَشهدغىا خ هرا؛ الرسههاع ن اق هها ،وعاه
أييت هها ،فاإلمههام قههائ دبصههاة اؼبسههلمني الدينيههة والدنيويههة ،وموكههل حبراسههة الههدين وسياسههة
الههدنيا ،علههى أسههاس ش هرائر اإلسههبلم ورعاليمههو ،وىههكه الواليههة مههن أعا ه واجبههات الههدين،
وال قيام للدين إال اا.
وقد لبأل ا دالئل الكتاب والسنة مبدأ مسئولية اغباك عن أحوا رعيتو ،ولزوم أن
ركون رصرفارو كل ا جارية على مقتضى العد والنصيحة واؼبصلحة؛ ألنو نائب عن
األمة ،مؤسبن على مصاغب ا ،مكلف برعاية حقوق ا ،كما ا قولو رعاىل ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[ النساء ] ٘ٛ :ف كه اآلية بعموم ا شاملة لكل أمانة ،ويدخل
في ا ق عا ما يناط بالوالة واألمراء واغبكام من رصرفات ذباه الرعية ،ف
األمانة إىل من ولوا أمره ا حقوق  ،وما ائتمنوا عليو من أمورى ٔ).

ـبالبون بأداء

هوب رعايههة
ورقههرر ىههكا اؼببههدأ أيضهها ا السههنة اؼب ههرة ،حيههث بَه َ
هني النههيب  -  -وجه َ
األمانة من قبل األئمة ونواا  ،وضرورةَ ِ
القيام اا ا أحاديث كثرة ،من ا:
ٔ) اناههر :ال ه ي؛ جههامر البيههان ا رأويههل القههرآن  ،)ٜٕٗ/ٛوابههن ع يههة؛ ا﵀ههرر الههوجيز ٕ)ٚٓ/
والقرليب؛ اعبامر ألحكام القرآن ٘.،)ٕ٘ٙ/
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ٔ)  -عن عبد ا﵁ بن عمر – رضي ا﵁ عن مها  -أن  -رسهو ا﵁  قها  « :أال
ُكلكه راع وكلكه مسهؤوٌ عههن رعيتهو ،فاإلمهام الهكي علههى النهاس ر ٍاع ومسهئوٌ عهن رعيتههو،
والرجه ُهل ر ٍاع علههى أىههل بيتههو ،وىههو مسههئو عههن رعيتههو ،واؼبهرأة راعيهةٌ علههى أىههل بيههأل زوج هها،
وعبد الرجل ر ٍاع على ما سيده وىو مسهئوٌ عنهو ،أال فكلكه
وولده وىي مسئولة عن ُ ،
ر ٍاع وكلكه ه مس ههئوٌ ع ههن رعيت ههو» ٔ) ،وى ههكا اغب ههديث أح ههل كب ههر وقاع ههدة كلي ههة ا ربم ههل
اؼبسهؤولية وأدائ ها مهن قبههل اؼبكلفهني علهى حسهب قههدر وواليهت  ،ومهن أعام ها مسههئولية
اإلمام حيث بهدأ النهيب  بهو ،ووحهف اإلمهام بأنهو راع ،وىهو اغبهافا اؼبهؤسبن اؼبلتهزم حهبلح

ما قام عليو ،والرعاية :رستلزم مراعاة حاة اؼبوىل عليو من قبل الراعي.
ٕ)  -عهن معقههل بههن يسههار  - -أن النههيب  -  -قهها « :مهها مههن عبههد يسههلعيو
ا﵁ رعية ميهوت يهوم ميهوت وىهو هاش لرعيتهو إال حهرم ا﵁ عليهو اعبنهة » ٕ) ،وا روايهة « :مها

مههن أمههر يلههي أمههر اؼبسههلمني ُث ال جي ههد ؽب ه وينصههح إال ي يههدخل مع ه اعبنههة» ٖ) ،قهها
هش اؼبسهلمني ؼبهن قَهل َهدهُ ا﵁
القاضي عياض  -رضبو ا﵁ َ « :-معنَاهُ ٌَّ -ن ا التحكير من غ
رعههاىل شههيئا مههن أمههرى واسههلعاه علههي ونصههبو ؼبصههلحت ا ديههن ودنيههاى ؛ فههإذا خههان
ضهيِيعِو رَعهري َف ُ مها يلهزم مهن ديهن وأَخهكى
فيما اؤسبن عليو فل ينصح فيما قَهلدهُ إما بتَ ْ
ٔ) أخرجو البوهاري ا حهحيحو ،كتهاب األحكهام ،بهاب قهو ا﵁ رعهاىل :أليعهوا ا﵁ وأليعهوا الرسهو
وأويل األمههر مههنك  ،رق ه  ،)ٖٚٔٛ :ومسههل ا حههحيحو ،كتههاب اإلمههارة ،بههاب فضههيلة اإلمههام
العه ه ههاد وعقوبه ه ههة اعبه ه ههائر واغبه ه ههث عله ه ههى الرفه ه ههق بالرعيه ه ههة والن ه ه ههي عه ه ههن إدخه ه هها اؼب ه ه ههقة عله ه ههي ،
رق .)ٕٜٔٛ :
ٕ) أخرجههو مسههل ا حههحيحو ،كتههاب اإلمههارة ،بههاب :فضههيلة األمههر العههاد  ،وعقوبههة اعبههائر ،واغبههث
على الرفق بالرعية والن ي عن إدخا اؼب قة علي ٖ.)ٔٗٙٓ/
ٖ) أخرجو مسل ا ححيحو ٖ.)ٔٗٙٓ/
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هكب عن هها لكه غهل متصههد إلدخهها
هني عليههو مههن حفه ِها شهرائع  ،واله غ
بههو ،وإمهها بالقيههام دبهها يتعه ُ
داخلههة في هها ،أو ربريه ٍ
هف ؼبعاني هها ،أو إيهها حههدودى  ،أو رضههيير حقههوق  ،أو رههرو ضبايههة
» ٔ).
حوز وؾباىدة عدوى أو ررو سرة العد بين فقد
ف ههكه النصههوص و رىهها رؤغكههد أن الوالي هةَ أمان هةٌ روجههب علههى متولغي هها النصههح للرعيههة،
هام حبقهوق علههى أكمههل وجهو ،وأنههو ال هل ؼبههن يتههوىل
واالجت َ
هاد ا ربقيههق مصهاغب  ،والقيه َ
أمرا من أمور األمة أن يسر في ا خببلر ما رت لبو مصلحت  ،وعلهى ىهكا اؼبعهت رضهافرت
نصههوص الفق ههاء ا كتههب  ،يقههو اعبههويي تٗٚٛ :ه « :)-لههيس لئلمههام ا شههيء مههن
ويههتحك  ،فعههل مههن يت ه ى ويتمههت ،ولكنههو يبههي أمههوره كل هها،
ؾبههاري األحكههام أن يههت
ودق ا وجل ا ،عقدىا وحل ا على وجو الرأي والصواب ا كل باب » ٕ).
ِ
ِ
ِ
صه ِ
اإلمه ِهام
وإعمه ًهاال ؼب ْقتَ َ
هوص ال ه ْهرعية السههابقة قَههرَر ال ُف َق ههاءُ قَاعه َهدة « :رَ َ
ضههى الن ُ
صههرر َ
َ
ِ ٖ)
ط به هها -مص ه ههلحة »  ،وىه ههي قاع ه ههدة « :ررس ه ه حه ههدود اإلدارة العام ه ههة
عله ههى الرعيه ههة منه ههو ٌ
وال غسياسة ال رعية ا سل ان الهوالة ورصهرفا علهى الرعيهة ،فتفيهد أن أعمها ىهؤالء الهوالة
ورصههرفا النافههكة علههى الرعيههة اؼبلزمههة ؽبهها ا حقوق هها العامههة واػباحههة جيههب أن ربههت علههى
مصلحة اعبماعة و در إىل خرىا.
ذل ه ه ألن ال ههوالة ،م ههن اػبليف ههة فم ههن دون ههو م ههن العم هها اؼب ههوظفني ا ف ههروع الس ههل ة
اغبكوميههة ،ليس هوا عمههاال ألنفس ه  ،وإمنهها ى ه وكههبلء عههن األمههة ا القيههام بأحههلح التههدابر
إلقام ههة الع ههد  ،ودف ههر الال ه  ،وح ههيانة اغبق ههو واألخ ههبل  ،وض ههبط األم ههن ،ون ههر العل ه ،
ٔ) نقلو النووي ا شرح مسل ٕ.)ٔٙٙ/
ٕ) اعبويي؛ ياث األم ا التياث الال صٕٕٕ).
ٖ) انار :الزرك ي؛ اؼبنثور ا القواعد ٔ ،)ٖٔٛ/والسيولي؛ األشباه والناائر صٕٔٔ).
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ورسه ه يل اؼبراف ههق العام ههة ،ور ههر ا تم ههر م ههن الفس ههاد ،وربقي ههق ك ههل م هها ى ههو خ ههر لؤلم ههة
ا حاضرىا ومستقبل ا بأفضل الوسائل ،فبا يع عنو باؼبصلحة العامة.
فكههل عمههل أو رصههرر مههن الههوالة علههى خههبلر ىههكه اؼبصههلحة ،فبهها يقصههد بههو اسههتئثار

أو استبداد ،أو يؤدي إىل ضرر أو فساد ،ف و ر جائز» ٔ).
وذب ههدر اإلش ههارة  -ا ى ههكا الس ههيا  -إىل أن ا﵀ غقق ههني م ههن الفق ههاء ق ههد نصه هوا عل ههى
ضرورة عدم االكتفاء بتحقيق الصبلح ا رصرفات اإلمام على الرعية مر القهدرة علهى فعهل
األحههلح ،إذا كههان ذل ه ال يههؤغدي إىل م ههقة شههديدة ،قهها اإلمههام العههز بههن عبههد السههبلم:
«يتصرر الوالة ونواا دبا ذكرناه من التصرفات فبا ىو األحلح للموىل عليهو ،درءا للضهرر
والفسه ههاد ،وجلبه هها للنفه ههر والرشه ههاد ،وال يقتصه ههر أحه ههدى عله ههى الصه ههبلح مه ههر القه ههدرة عله ههى
األحههلح ،إال أن يههؤغدي إىل م ههقة شههديدة ،وال يتوههرون ا التصههرر حسههب زبههرى ا
حقههو أنفس ه  ،مثههل أن يبيع هوا دريهها بههدرى  ،أو مكيلههة زبيههب دبثل هها ،لقههو ا﵁ رعههاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [األنعهام ] ٕٔ٘ :فإذا كان ىكا ا حقهو اليتهامى
فأوىل أن يثبأل ا حقو عام ِة اؼبسلمني فيما يتصرر فيهو األئمهة مهن األمهوا العامهة ،ألن
اعتناء ال رع باؼبصاة العامة أوفر وأكمل من اعتنائو باؼبصاة اػباحة» ٕ).
واؼبقص ه ههود :أن الوالي ه ههات م ه ههن أفض ه ههل ال اع ه ههات بإصب ه ههاع اؼبس ه ههلمني؛ ألن م ه هها جي ه ههري
هعار مها جيهري
على أيدي األئمة وال ُهوَالةِ مهن جلهب اؼبصهاة العامهة ودرء اؼبفاسهد العامهة أض ُ

على أيدي رى  ،وؽبكا كهان أجهر اإلمهام األعاه أفضهل مهن أجهر اؼبفهر واغبهاك  ،ألن مها
جيلبو من اؼبصاة ويدرؤه من اؼبفاسد أَت وأع ٖ).
ٔ) الزرقا؛ اؼبدخل الفق ي العام ٕ.)ٔٓ٘ٓ/
ٕ) العز بن عبد السبلم؛ قواعد األحكام ٕ.)ٔ٘ٛ/
ٖ) اؼبرجر نفسو ٜٔٔٛ/ه .)ٜٜٔ
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املبحث الرابع
ّ
ُّ
َّ
ُ
َّ
التأصيل الشرعي لتصرفات اإلهام املتعلقة حبفظ اجلواعة
صبر اآلراء اؼب هتة وارربهاط األىهواء اؼبتفاورهة ،وأن
ضح لنا أن من أى ّ أ راض اإلمامة ُ
ار َ
اإلمام يتأكد ا حقغو االعتناء دبقصد صبر ل األمة على اغبهق ،وق هر عبلئهق االخهتبلر
والتف ه ههر  ،وحس ه ه دواع ه ههي التق ه ههالر والت ه ههدابر وال غ ه ههقا  ،حفاظ ه هها عل ه ههى كي ه ههان األم ه ههة م ه ههن
االختبلر والتنازع ،ورعاية ؼبصاغب ا من الضياع والتدافر.
وقد رقرر ا أدلة القرآن الواضحة الداللة على اعتبار مقصد االجتماع واالئتبلر،
والن ي عن الفرقة والتنازع ،ا آيات كثرة بالغة مبلغ الق ر ،كقولو رعاىل ﴿ :ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ [اؼبؤمنون ] ٕ٘ :وقولو رعاىل ﴿ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ﴾

[آ

عمران ،] ٖٔٓ :وقولو رعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﴾ [ األنعام ،]ٜٔ٘ :ف كه األوامر والنواىي فبا يناط
رنفيكه باإلمام ابتداء ،باعتباره وكيبل عن األمة ا رعاية مصاغب ا ،واالجتماع من أعا
أحو اإلسبلم وقواعد اإلميان الر رتحقق اا مصاة الدنيا والدين ،كما أن االفلا
واالختبلر اؼبكموم نتي تو فساد الدين وخسارة الدنيا ،وضياع اؽبيبة ،ورسلط األعداء ٔ)،

ٔ) انار :قواعد وضوابط فقو الدعوة عند ابن ريمية ص.)ٜٔٙ

_______

430

_______

تصرفات اإلمام املتعلقة بحفظ الجماعة وأثرها في رعاية مصالح األمة

سبانر ا األمة ،وي يتداركو اإلمام كان وزر
وقد نَل الفق اء على أنو لو فرض رنازعٌ و ٌ
اؼبسلمني مرجوعا إليو ا اػبصومات ال اجرة ٔ).
ِوفب ه هها يتص ه ه ُهل بغرض ه ههنا ا التأح ه ه ِ
اج مقص ه ه ِهد األم ه ههر باعبماع ه ههة
هيل ؽب ه ههكه اؼبس ه ههألة ،ان ه ههدر ُ
واالئ ه ههتبلر ،والن ه ههي ع ه ههن الفرق ه ههة واالخ ه ههتبلر ،ض ه ههمن أح ه ههل األم ه ههر ب ه ههاؼبعرور والن ه ههي
عههن اؼبنكههر؛ فمههن األمههر بههاؼبعرور ،األمههر بههاالئتبلر واالجتمههاع والن ههي عههن االخ ههتبلر
والفرقة ٕ).
القيام بأحل األمر باؼبعرور والن ي عن اؼبنكر من أى وظائف اإلمام ،بل ىو
و ُ
مقصود الوالية وجوىرىا ،وا التنزيل العزيز ،قو ا﵁ رعاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [ اغبج ،]ٗٔ :قا شي اإلسبلم ابن ريمية« :واألمر باؼبعرور
والن ي عن اؼبنكر واجب على الكفاية بارفا اؼبسلمني ،وكل واحد من األمة ـبالب

بقدر قدررو ،وىو من أعا العبادات » ٖ).

وقد وحى ا﵁ رعاىل رسهلَوُ  -وىه القهدوة  -باعبماعهة واالئهتبلر ،وهنهاى عهن الفرقهة

واالخههتبلر ،فقهها ا﵁ رعههاىل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ ال

ه ه ه ههورى ،]ٖٔ :قه ه ه ه ه هها

ٔ) انار :ياث األم ا التياث الال ص.)ٜٔٙ
ٕ) ؾبموع الفتاوى ٖ.)ٕٗٔ/
ٖ) اؼبستدرو على ؾبموع الفتاوى البن ريمية؛ صبر عبد الرضبن بن قاس ٖ.)ٕٖٓ/
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اإلم ههام البغ ههوي « :بع ههث ا﵁ األنبي ههاء كل ه ه بإقام ههة ال ههدين واأللف ههة واعبماع ههة ور ههرو الفرق ههة
واؼبوالفة » ٔ).
وق هها اإلم ههام اب ههن كث ههر  -رضب ههو ا﵁  « :-وح ههى ا﵁ رع ههاىل صبي ههر األنبي ههاء  -عل ههي

الصبلة والسبلم  -باالئتبلر اعبماعهة وهنهاى عهن االفهلا » ٕ) .وىهكا يهد علهى أن مهن
وظيفة األنبياء والرسل صبر الكلمة ورأليف القلوب على اغب غق.
ويا ر أيضا ا آيات القرآن الكرم التبلزم بني لاعة ا﵁ ورسولو وبني الن ي عن
االفلا والتنازع ،قا ا﵁ رعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ﴾

[األنفا

 ،]ٗٙ :وقولو رعاىل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

[ األنعام] ٖٔ٘ :

وقا رعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾

[النساء ] ٜ٘ :فالرسو  -  -جاء لي مر اػبلق على اغبق ،ف اعتو وارباعو فيو العصمة
سبب لبلفلا واالختبلر ،قا اإلمام القرليب  -رضبو
من االفلا  ،وم اقهتُوُ ومعصيتو ٌ
ا﵁ « :-فأوجب رعاىل علينا التمس بكتابو وسنة نبيو والرجوع إلي ما عند االختبلر،
وأمرنا باالجتماع على االعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعمبل ،وذل سبب ارفا

ٔ) البغوي؛ معاي التنزيل للبغوي .)ٔٛٙ/ٚ
ٕ) ابن كثر؛ رفسر ابن كثر .)ٔٚٛ/ٚ
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الكلمة وانتاام ال تات الكي يت بو مصاة الدنيا والدين ،والسبلمة من االختبلر وأمر
باالجتماع وهنى عن االفلا الكي حصل ألىل الكتابني» ٔ).
والنهاظر ا ُسهنة النهيب  -  -وسهررو الع هرة يتبههني لهو االىتمهام ال هديد منهو  -عليههو

هث علههى االجتمههاع والتههولف ،والتحههكير مههن االخههتبلر واالفهلا ،
الصههبلة والسههبلم  -باغبه غ
كمها ا قولهو  « :إن ا﵁ يرضهى لكه لبللها ويكههره لكه لبللها ،فرضهى لكه أن رعبههدوه
وال ر ركوا بو شيئا ،وأن رعتصموا حببهل ا﵁ صبيعها وال رفرقهوا ،ويكهره لكه قيهل وقها  ،وكثهرة
الس هؤا  ،وإضههاعة اؼبهها » ٕ) ،وقولههو  « :لههبلث ال يغههل علههي ن قلههب اؼبسههل  :إخههبلص
العمل ﵁ ،ومناححة أئمة اؼبسلمني ،ولزوم صباعت » ٖ).

وأليي ههة ى ههكا األم ههر؛ ك ههان الن ههيب  -  -يوح ههي ال ههوالة ال ههكين يبع ههث إىل البل ههدان
باالجتمههاع ورههرو االخ ههتبلر ،فق هها  -حههني بع ههث مع ههاذا وأب هها موس ههى ا إىل ال ههيمن :-

«يسرا وال رعسرا ،وب را وال رنفرا ،ور اوعا وال زبتلفا» ٗ) ،قها اإلمهام النهووي« :وفيهو أمهر

ٔ) القرليب؛ اعبامر ألحكام القرآن ٓٗ.)ٔٙٗ/
ٕ ) أخرج ههو مس ههل ا الص ههحيح ،كت ههاب األقض ههية ،ب ههاب الن ههي ع ههن كث ههرة اؼبس ههائل م ههن ههر حاج ههة
رق .)ٔٚٔ٘ :
ٖ ) أخرجههو اللمههكي ا كتههاب العل ه  ،بههاب مهها جههاء ا اغبههث علههى ربليههغ السههماع ،رق ه ،)ٕٙ٘ٛ :
وال ههافعي ا الرسههالة صٔٓٗ) ،وابههن ماجههة ا اؼبقدمههة ،بههاب مههن بلههغ علمهها ،رق ه ،)ٕٖٓ :
وقا اللمكي :حديث حسن ححيح).
ٗ ) أخرجو البواري ا ححيحو ،كتاب اعب اد والسهر ،بهاب مها يكهره مهن التنهازع ،رقه ،)ٕٖٛٚ :
ومسل ا ححيحو كتاب اعب اد والسر ،باب ا األمر بالتيسر وررو التنفر رق .)ٖٖٔٚ :
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الوالة بالرفق وارفا اؼبت هاركني ا واليهة وكبوىها ،وىهكا مهن اؼب مهات فهإن الهب اؼبصهاة ال
يت إال باالرفا ومر حصل االختبلر فات» ٔ).
وفب هها يس ههتد ب ههو ا التأح ههيل لتص ههرفات اإلم ه ِهام اؼبتعلغق ههة حبف هها اعبماع ههة م هها ورد عن ههو
ٍ
هأليف وصب ه ُهر
ص ههرر  -فع ههبل أو ررك هها  -الت ه ُ
  - م ههن قض ههايا كث ههرة ك ههان القص ههد م ههن التَ َِ
الكلمة ،وحس ُ أسباب اػبصام والنهزاع ،فقهد لبهأل ا الصهحيح عهن سه ل بهن سهعد رضهي
ا﵁ عنههو « :أن أىههل قبههاء اقتتل هوا حههر ررام هوا باغب ههارة ،ف ههأخ رسههو ا﵁ ح ههلى ا﵁ عليههو
وسل بكل فقا  « :اذىبوا بنا نصلح بيهن » ٕ) ،وقهد بهوب اإلمهام البوهاري -رضبهو ا﵁-
ؽبكا بقولو« :باب قو اإلمام ألححابو :اذىبوا بنا نصلح ».
وعهن كعهب بههن ماله  « :- -أنههو كهان لهو علههى عبهد ا﵁ بههن أ حهدرد األسههلمي
مهها  ،فلقيههو فلزمههو حههر اررفههأل أح هوا ما ،فمههر امهها النههيب  فقهها  « :يهها كعههب ،فأشههار
بيههده كأنههو يقههو  :النصههف فأخههك نصههف مهها عليههو ورههرو نصههفا» ٖ) ،قهها ابههن ب هها اؼبههالكي
رضب ههو ا﵁  « :-وفي ههو :أن اغب ههاك إذا ظب ههر ق ههو اػبص ههوم واس ههتع علي ههو أمري هها أش ههارعلي مهها بالصههلح ،وأمريهها بههو ،وإذا رأى مههديانًا ههر مستضههلر بدينههو ،وال ملههى بههو ،ولبتههأل

ٔ) النووي؛ شرح ححيح مسل ٕٔ)ٗٔ/
ٕ) أخرجو البواري ا الصحيح ،كتاب الصلح ،باب قو االمام ألحهحابو :اذىبهوا بنها نصهلح رقه :
ٖ ،)ٕٜٙومسل ا ححيحو رق .)ٕٗٔ :
ٖ) أخرجههو البوههاري ا حههحيحو ،كتههاب الصههلح ،بههاب ىههل ي ههر اإلمههام بالصههلح رق ه ،)ٕٚٓٙ :
ومسل ا الصحيح كتاب اؼبساقاة ،باب استحباب الوضر من الدين ،رق .)ٔ٘٘ٛ :
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سباديهو

عسررو ،أنو ال بأس للحك أن يهأمر حهاحب الهدين بالوضهيعة لق هر اػبصهام ،ؼبها
من ق ر ذات البني وفساد النيات » ٔ).
ومن التصرفات النبوية الهر حهدرت عهن النهيب  -  -وؽبها رعل ٌهق حبفها اعبماعهة يهو
بإحرا بيوت اؼبتولفني عن حبلة اعبماعة ٕ) ،ألن ا﵀افاة علي ا ربقهق انتاهام األلفهة بهني
اؼبت اورين ،وروجب اجتماع ورولف .
ضرار الهكي ازبهكه اؼبنهافقون وسهيلةً لتفريهق اؼبسهلمني ،وامتناعُهو
وككل ىدمو ؼبس د ال غ
عههن قتههل الرجههل الههكي لعههن ا عدلههو بعههد أن اسههتأذن عمههر  - -ا ضههرب عنههو ،لههئبل

ربههدث النههاس أنههو يقتههل أحههحابو ،فينفههرون عنههو ،و صههل بيههن االف هلا  ،فقههد قهها النههيب
  - كما ا رواية مسل « :فقا عمر :دعي يها رسهو ا﵁ فأقتهل ىهكا اؼبنهافق ،فقها :معاذ ا﵁ أن يتحدث الناس أين أقتل أححا » ٖ).
وقههد اسههتفاد الفق ههاء مههن ىههكا أنههو لههو ارفقههأل لؤلمههة ا عصههر مههن العصههور حالههة مثههل
حالة اؼبككور وي ينصبوا حربا أنو « جيوز لئلمام اإلعهراض عهن إذا رأى اؼبصهلحة ا ذله
كههأن ههى أنههو لههو رعههرض للفرقههة اؼبههككورة ألظ ههر مههن فههى مثههل اعتقههادى أمههره وناضههل
عن فيكون ذل سببا ػبروج ونصب القتا للمسلمني » ٗ).
واؼبقصههود أن ىههكه األدلههة  -رقههرر لنهها أن رصههرفات اإلمههام اؼبتعلقههة حبفهها اعبماعههة مههن
اؼب مات الر يتوقف ربقيق اؼبصاة العامة واػباحة علي ا.
ٔ) شرح ححيح البواري البن ب ا .)٘ٗٓ/ٙ
ٕ) اغبديث رواه البواري ا ححيحو ا كتاب الصبلة ،باب وجوب حبلة اعبماعة رق ،)ٙٗٗ :
ومسل باب الكين يتولفون عن حبلة اعبماعة واعبمعة رق .)ٙ٘ٔ :
ٖ) أخرجو مسل ا ححيحو ،كتاب الزكاة ،باب ذكر اػبوارج وحفا رق .)ٖٔٓٙ :
ٗ) فتح الباري ٕٔ.)ٖٓٗ/
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املبحث اخلاهس

تصرفات اإلهام املتعلقة حبفظ اجلواعة هن جانب الىجىد والعدم

ا اجتمههاع األمههة وربقيه ُهق وحههد ا ورولف هها ا رصههرفات اإلمههام لههو مرربتههان :مرربههة
حف ه ُ
حف هها اعبماع ههة م ههن ج ههة الوج ههود؛ ومررب ههة حف هها اعبماع ههة م ههن ج ههة الع ههدم ،وحفا هها
من جانب الوجود يكون با﵀افاة على ما يقهي أركهان االجتمهاع ويثبهأل قواعهده ،وحفا ها
من جانب العدم يتحقق بدرء الفساد الواقر أو اؼبتوقر علي ا.
فأس ههاس م هها ق ههق االجتم ههاع والت ههولف ب ههني أف ه هراد األم ههة  -م ههن ج ههة الوج ههود  -ا
رصرفات اإلمهام ،ضبايهة ال هريعة اؼب هرة وضبايهة النهاس مهن اػبهروج علي ها وـبالفهة حهدودىا،
هب ع ههن األمههة موك ه ٌهل برعايههة مصههاغب ا ،ويلزم ههو ابتههداء  -حبك ه عقههد البيع ههة -
فاإلمههام نائه ٌ

«حفا الدين على أحولو اؼبستقرة ،وما أصبر عليو سهلف األمهة » ٔ) ،ورنفيهكه علهى اػبلهق
بتحكيمو والتحاك إليو.
وىهكا مههن أىه الوسههائل للحفهاظ علههى وحهدة األمههة واجتماع ها ،وإيهها ىهكا األمههر ا

سياسههة اإلمههام لرعيتههو ىههو أعاه أسههباب الفسههاد والفوضههى ،قهها رعههاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [ اؼبؤمنه ههون ،] ٚٔ :فاآلي ه ههة ر ه ههر إىل أن
ررو ارباع اغبق ،وربكي األىواء وارباع ها  -علهى الهر مهن اختبلف ها  -يلهزم منهو الفسهاد،
فإذا ي يكن شبة دين يضبط اؼبصاة وينا اغبياة ،الستألر كل شول دبا يهراه مصهلحة لهو
حبس ه ه ههب ى ه ه هواه ،فيحص ه ه ههل االخ ه ه ههتبلر والتن ه ه ههازع ،فب ه ه هها ي ه ه ههؤدي إىل ىبلك ه ه ه واالس ه ه ههت الة
ٔ) األحكام السل انية للماوردي ص٘ٔ).
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علههى بعضه بعضهها ي الههدماء واألمهوا واألعهراض ٔ) ،يقههو اإلمههام ال ههاليب-رضبههو ا﵁:-
«عل ه ه م ههن الت ههارب والع ههادات أن اؼبص ههاة الديني ههة والدنيوي ههة ال ربص ههل م ههر االسلس هها
ا ارباع اؽبوى واؼب ي مر األ هراض ؼبها يلهزم ذله مهن الت هارج والتقارهل واؽبهبلو الهكي ىهو

مضاد رل اؼبصاة» ٕ).

هب علهى اإلمهام إقامهة ال هريعة وضبهل الرعيهة علهى مقتضهاىا رر يبها وررىيبها ،ألهنهها
فالواج ٌ
العاحمة من كل فرقة واؼبانعة من كل فتنة ،يقو ابن ريمية  -رضبهو ا﵁  « :-مهر اىتمهأل
الههوالة بإحههبلح ديههن النههاس حههلح لل ههائفتني  -أي الراعههي والرعيههة  -ديههن ودنيههاى وإال
اض ربأل األمور علي » ٖ).

ويدخل ا ىكا حرص ِ
اإلمام على إقامة ال هعائر الاهاىرة؛ الهر رثمهر االربهاد والتعهاون
والتههولف بههني أف هراد األمههة ،ورر يههب الرعيههة ا االجتمههاع علي هها ،وعههدم الت ههاون ا ررك هها،
ألهنا من أعا مااىر اػبر وال كة ،وانتاام أمر اعبماعة.
هار مقصد تحقيد االجتمههاع والتهولف ا كثههر
وقهد عُله َ مههن مهدارو ال ههرع الكهرم اعتبه ُ

اىتمام اإلمام اكه ال عائر سببا الجتماع ورولف .
من التكاليف ال رعية ،فيكون
ُ

وعليو؛ يتأكد ا حقغو ا﵀افاهةُ علهى اؼب هروع مهن االجتمهاع ا ال اعهات ،كالصهلوات
صهيام ،واغبهج ،واعب هاد ،والزكهاة ،و رىها مهن
اػبمس ،واعبمعة ،وحبلة العيهدين ،وكهكل ال غ
ال عائر الااىرة الر رعد من أبرز مااىر االرباد.

ٔ) انار :مقاحد ال ريعة اإلسبلمية وعبلقت ا باألدلة ال رعية لليو
ٕ) انار :اؼبوافقات لل اليب ٕ.)ٕٜٕ/
ٖ) انار :السياسة ال رعية ص٘ٓٔ).
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وكه ه ههكل ا اؼبعه ه ههامبلت؛ جيه ه ههب عله ه ههى اإلمه ه ههام ضبه ه ه ُهل النه ه ههاس عله ه ههى امتثه ه هها ال ه ه هريعة
ا رص ههرفا  ،واالحتس ههاب عل ههي ا ذل ه ؛ خاح ههة ا رع ههامبل اؼبالي ههة ،فحف هها أمه هوا
الرعي ه ههة م ه ههن التع ه ههدي والع ه ههدوان فب ه هها يثبغه ه هأل دع ه ههائ االجتم ه ههاع ويق ه ههر اؼبنازع ه ههات اعبالب ه ههة

للوصومات ،وال فى أن ال هريعة اإلسهبلمية مهن أعاه مقاحهدىا ا ربهرم الربها ،والغهرر،
واؼبيسر ،حفا اغبقو واؼبمتلكات وإبعادىا عن أسباب اؼبنازعة واػبصومة ٔ).
وفب هها ير غس ه ه ُ أح ههل االجتم ههاع واالرب ههاد ا رص ههرفات اإلم ههام اؼبتعلق ههة حبف هها اعبماع ههة،
اىتمامو بتقوية الروابط االجتماعية بني أفراد األمة ،ورككره براب ة األخهوة الدينيهة الهر ىهي
أعاه رابههط يوحههد األمههة ،وربههكيره مههن كههل مهها ينافي هها ويناقضه ا ،وقههد كههان النههيب  دائ ه
التههككر اههكه اؼبعههاين ،كمهها ا قولههو  « :ال ي ههؤمن أحههدك ح ههر ههب ألخيههو م هها ههب
لنفسه ههو » ٕ) ،وقوله ههو  « :-  -مثه ههل اؼبه ههؤمنني ا ر ه هوادى ور ه هراضب ورعه ههالف كمثه ههل
اعبسد الواحهد إذا اشهتكى منهو عضهو رهداعى لهو سهائر اعبسهد بهاغبمى والسه ر » ٖ) ،وقولهو
 « :-  -اؼبؤمن للمؤمن كالبنيان ي د بعضو بعضا» ٗ).

ٔ) انار :مقاحد ال ريعة اػباحة بالتصرفات اؼبالية للدكتور عز الدين بن ز يبة صٖٓٔ).
ٕ ) أخرجو البواري ا اإلميان باب من اإلميان أن ب ألخيو مها هب لنفسهو رقه  ،)ٕٔ :ومسهل
ا اإلميان باب الدليل أن مهن خصها اإلميهان أن هب ألخيهو اؼبسهل مها هب لنفسهو مهن اػبهر،
رق .)ٙٗ :
ٖ) أخرجههو مسههل ا ال ه بههاب ر هراح اؼبههؤمنني ورعههالف ورعاضههدى رق ه  )ٗٙ٘ٛ :مههن حههديث
النعمان بن ب ر رضي ا﵁ عنو.
ٗ) أخرجو البوهاري ا األدب بهاب رعهاون اؼبهؤمنني بعضه بهبع  ،رقه  ،)ٜٗ٘ :ومسهل ا اله ،
باب رراح اؼبؤمنني ورعالف ورعاضدى رق .)ٗٙٛٗ :
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ورتأكههد ىههكه القههي واؼبعههاين الفاضههلة ا حهها حلههو األخ ههار والكههروب ،وحص ههو
النوائ ههب وال ههدائد ال ههر رص ههيب األم ههة كح هها اغب ههروب ،وا اع ههات ،وكبوى هها ،فيك ههون م ههن
مسههؤولية اإلمههام رعزيههز مبههدأ التكافههل والتعههاون واؼبسههاواة واإليثههار ،ؼبواج ههة ىههكه ال ههدائد،
وقبد ا السنة اؼب رة شواىد ال ربصى كثرة على ذل  ،فعن أ سعيد اػبهدري  قها :
«بينما كبن ا سفر مر النيب  إذ جاء رجهل علهى راحلهة لهو ،قها  :ف عهل يصهرر بصهره
ميينا و هاال .فقها رسهو ا﵁  « :مهن كهان معهو فضهل ظ هر فليعهد بهو علهى مهن ال ظ هر
لو ،ومن كان معو فضل من زاد فليعد بو علهى مهن ال زاد لهو » فهككر مهن أحهنار اؼبها مها
ذكههر ،حههر رأينهها أنههو ال حههق ألحههد منهها ا فضههل » ٔ) .قهها النههووي « :ا ىههكا اغبههديث
اغبههث علههى الصههدقة واعبههود واؼبواسههاة واإلحسههان إىل الرفقههة واألحههحاب واالعتنههاء دبصههاة
األححاب وأمر كبر القوم أححابو دبواساة ا﵀تاج » ٕ).

وأما رصرفات اإلمام اؼبتعلقة حبفها اعبماعهة مهن ج هة العهدم ،فنعهي اها :كهل مها يقهوم
بههو اإلمههام مههن رصههرفات رههدرأ الفسههاد الواقههر أو اؼبتوقههر علههى اعبماعههة ،ويههدخل في هها س ه غن
األنامة الزاجرة بأنواع ا ومن ا التعزير ،ؼبن يعرض أمن الببلد للو ر.
فمههن مسههئولية اإلمههام إذا ظ ههرت بهوادر الفتنههة واالخههتبلر ،وانك ههفأل أمههارات الفرقههة
والفوضى ا األمة أن س دواعي ال ر ويق ر أسباب التنهازع ،عمهبل دببهدأ سهد الهكرائر،
وربقيق هها للمص ههلحة الراجح ههة ،ورعي هها لقاع ههدة دف ههر األضه هرار ،وذله ه بازب ههاذ كاف ههة الت ههدابر
واإلج هراءات النااميههة والعقابيههة الههر يتحقههق اهها حفهها ا تمههر وناامههو مههن الفسههاد الواقههر
أو اؼبتوقر.
ٔ ) أخرجو مسل ا كتاب اللق ة ،باب استحباب اؼبواساة بفضو األموا  ،رق .)ٕٔٚٛ :
ٕ) النووي؛ شرح النووي على مسل ٕٔ.)ٖٖ/
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فإذا أظ رت لائفةٌ أو صباعةٌ ردعو إىل االفلا واالختبلر ور هتيأل الكلمهة ،وجهب
عل ههى اإلم ههام دبقتض ههى واليت ههو منع هها م ههن الفس ههاد ،وردع هها بك ههل الوس ههائل اؼبمكن ههة حفاظ هها
على ا تمر وحيانة لهو مهن الفوضهى والفتنهة ،ألن ا﵀افاهة علهى قاعهدة االعتصهام باعبماعهة
وإحبلح ذات البني من أعا مقاحد ال رع.
____
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املبحث السادس

أثر تصرفات اإلهام املتعلقة حبفظ اجلواعة يف رعاية هصاحل األهة
يهُ َعبغ ه ُهر ال ُف َق ههاءُ عههن مصههاة األمههة باؼبصههاة العامههة ،وىههي :اؼبصههاة الراجعههة إىل عمههوم
األم ههة أو اعبم ههور م ههن ههر التف ههات إىل أح ه هوا األفه هراد إال م ههن حي ههث أهنه ه م ههن ؾبم ههوع
األمة ٔ) ،أو ىي اؼبصاة العائدة إىل عموم األمة عودا متمهالبل ،أو إىل صباعهة عايمهة من ها
كأىل مصر أو ق ر ٕ) ،وُميَث ُهل ؽبهكا النهوع مهن اؼبصهاة :حبفها البيضهة ،وحفها اعبماعهة مهن
التف ههر  ،وحف هها ال ههدين م ههن ال ههزوا  ،وضباي ههة األم ههاكن اؼبقدس ههة م ههن الوق ههوع ا أي ههدي ههر
اؼبسلمني ،وحفها القهرآن مهن التبلشهي العهام ،وكبهو ذله فبها حهبلحو وفسهاده يتنهاو صبيهر
األمة وكل فرد من ا ٖ).
وع ههد مههن دالئههل ال هريعة ومواردىهها أن اعتنههاء ال ههرع باؼبصههاة العامههة أوفههر وأشههد مههن

عنايتهو باؼبصهاة اػباحهة ٗ)؛ لتعلهق اؼبصهلحة العامهة دب مهوع األمهة ،ورعلهق اؼبصهلحة اػباحهة
بههاألفراد ،وؼبهها يلرههب علههى رضههيير األوىل مههن عمههوم الضههرر و ههو اػب ههر ،وؽبههكا كههان الناههر
ا رعاية ىكه اؼبصاة موكوال من  -حيث األحل  -إىل األئمة ونواا .

ٔ) انار :ؿبمد ال اىر بن عاشور؛ مقاحد ال ريعة اإلسبلمية ص.)ٕٜٚ
ٕ ) د .يوسف حامد العاي؛ اؼبقاحد العامة لل ريعة اإلسبلمية صٕ.)ٔٚ
ٖ ) انار :د .يوسف حامد العاي؛ اؼبقاحد العامة لل ريعة اإلسبلمية صٕ.)ٔٚ
ٗ ) انار :العز بن عبد السبلم؛ قواعد األحكام ا مصاة األنام ٕ.)ٔ٘ٛ/
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وقهد مهر معنها أن الغايهة مههن رصهرفات اإلمهام اؼبتعلقهة حبفهها اعبماعهة انتاهام أمهر األمههة،
وح ههبلح ا م ههوع ،ومنع هها م ههن أس ههباب الفوض ههى ودواع ههي التف ههر واالخ ههتبلر ،ال ههر رع ههد
من أعا ما يوجب خراب األم ورفكك ا ،ويفضي إىل ضياع مصاغب ا.
فحفها اؼبصههاة الضهرورية لؤلمههة؛ وىههي اؼبصهاة الههر ركههون األمهة دب موع هها ا ضههرورة
إىل ربص ههيل ا ،ال ر ههت ا ظ ههل االخ ههتبلر والتن ههاحر ،والفتن ههة والفوض ههى ،وى ههكا م هها رؤك ههده
نصوص ال ريعة اإلسهبلمية ،ور ه د لهو الت ربهة والفهنت القائمهة ا ـبتلهف الهببلد الهر تهل
في ا األمن ورضعف في ا اعبماعة.
فحفهها الكليههات اػبمههس :الههدين ،والنفههوس ،والعقههو  ،واألمهوا  ،واألنسههاب ،مقصههد
لل هريعة علههى مسههتوى األف هراد ،وعلههى مسههتوى األمههة ،فكم هها رراعههي ال هريعة حفهها ىههكه
الضرورات بالنسبة لآلحاد ،رعت ىا بالنسبة لؤلمة ،بل رعايت ا باعتبار الكهل أعاه وأظبهى،
وق ههد أش ههار العبلم ههة اب ههن عاش ههور  -رضب ههو ا﵁  -إىل ى ههكا فق هها  « :أىه ه مقص ههد لل ه هريعة
م ههن الت ه هرير انتا ههام أم ههر األم ههة ،وجل ههب الص ههاة إلي هها ودف ههر الض ههر والفس ههاد عن هها ،وق ههد
است ههعر الفق ههاء ا الههدين كل ه ىههكا اؼبعههت ا خصههوص حههبلح األف هراد ،وي يت رق هوا إىل
بيانههو وإلبارههو ا حههبلح ا مههوع العههام ،لكههن ال ينكههر أحههد مههن أنههو إذا كههان حههبلح
حهها األف هراد وانتا ههام أم ههورى مقصههد لل هريعة ،ف ههإن حههبلح أح هوا ا م ههوع وانتاههام أم ههر
اعبماعة أظبى وأعا » ٔ).
وال فهها ناههام األمههة إال بسههد للمههات اؽبههرج والفههنت واالعتههداء ،وحس ه سههبل التنههازع
والتواح  ،وحيالهة اعبماعهة بسهياج الوحهدة واالئهتبلر ،وأحهق مهن جيهب عليهو الوفهاء حبهق

ٔ) انار :ؿبمد ال اىر بن عاشور؛ مقاحد ال ريعة اإلسبلمية ص٘ٓٗ).
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االربههاد والة أمههور اؼبسههلمني ٔ) ،وؽبههكا قهها النههيب حههلى ا﵁ ا﵁ عليههو وسههل ا وحههيتو معههاذ
بن جبل أ موسى األشعري « :ر اوعا وال زبتلفا» ٕ).
وفبهها يؤكههد ىههكا ا سههرة األنبيههاء اعتههكار نههيب ا﵁ ىههارون  -  -ؼبوسههى  حههني
أنك ههر علي ههو بق ههاءه ب ههني الق ههوم ر ه ه عب ههاد

الع ههل ،فق هها  ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [لههو؛ آليههة ]ٜٗ :فقههد
ظههن ىههارون  أن بقههاءه مع ه أخههف ضههررا مههن رركههو ؽب ه وحصههو الفرقههة فيمهها بيههن ،
«وى ههكا اجت ه ههاد من ههو ا سياسه ههة األمه ههة ،إذ رعارض ههأل عنه ههده مص ههلحتان ،مصه ههلحة حفه هها
العقيدة ومصلحة حفا اعبامعة من اؽبرج وا ألنائ ا حفها األنفهس واألمهوا واألخهوة بهني
األمة فرجح الثانية» ٖ).
____

ٔ) – انار :ؿبمد ال اىر بن عاشور؛ أحو الناام االجتماعي ص.)ٖٔٙ
ٕ) – سبق زبرجيو صٗٔ).
ٖ) – انار :ؿبمد ال اىر بن عاشور؛ التحرير والتنوير .)ٕٜٖ/ٔٙ
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املبحث السابع

تطبيقات تصرفات األئوة املتعلقة حبفظ اجلواعة
من اؼبناسب أن يتضمن ىكا البحث مناذج ور بيقات لتصرفات األئمة اؼبتعلقهة حبفها
اعبماعة ليا ر لنا الت بيق العملي لوالة األمر ا اغبفاظ على وحدة األمة وروحيهد الكلمهة
ونبك الفرقة.
وأو ما ينبغي العناية بهو الناهر ا رصهرفات النهيب  -  -باعتبهاره إمامها؛ فقهد كهان
 - وىههو القههدوة ألمتههو  -يرعههى مصههاة األمههة حبفهها صباعت هها مههن االخههتبلر والتفههر ،
وظ ر ىكا ا العديد من أفعالو ورصرفارو من ذل :
ٔ)  -بنههاء اؼبس ه د؛ فقههد بههت النههيب  -  -مس ه ده ،وك ههان ذل ه أو األعمهها
الههر رتعلههق حبفهها اعبماعههة ا اؼبدينههة اؼبنههورة ،ألن اؼبس ه د ا اإلسههبلم ىههو مكههان اجتمههاع
اؼبسههلمني ،ويتحقههق بههو احتكههاو الرعيههة بقائههدى واجتمههاع حولههو ،واحتكههاو اؼبسههلمني
بعض مر بع  ،فبا يكون لو أك األلر ا رولف قلوا وروحيد كلمت ٔ).
ٕ)  -موخارههو  - عنههد مقدمههو اؼبدينههة  -بههني اؼب ههاجرين واألنصههار ٕ)؛ وىههكا كههان
مههن أى ه رصههرفارو الههر حفهها اهها وحههدة اؼبسههلمني ورههولف القلههوا ا بدايههة اإلسههبلم ٖ)،
خاحههة وقههد كههان بههني أىههل اؼبدينههة مههن العههداوة والنهزاع مهها أدى إىل حههروب لويلههة ،وي ركههن
ٔ) انار :السرة النبوية ا ضوء اؼبصادر األحلية ٔ.)ٖ٘ٔ/
ٕ) انار :الفصو ا سرة الرسو حلى ا﵁ عليو وسل البن كثر صٔ.)ٛ
ٖ) اناهر :أحهو الناههام االجتمهاعي لل ههي ؿبمهد ال ههاىر بهن عاشههور ص ،)ٔٔٛومقاحهد ال هريعة
بأبعاد جديدة لعبد ا يد الن ار صٕ.)ٔٚ
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شبرات ىكا اإلخاء مقصورة علهى رله ال ائفهة فقهط ،بهل « كهان ىهكا إلخهاء أساسها إلخهاء
إسههبلمي عههاؼبي فريههد مههن نوعههو ،ومقدمههة لن ضههة أمههة ذات دعههوة ورسههالة ،رن لههق لصههيا ة
عهاي جديههد ،قههائ علهى عقائههد حههحيحة معينهة ،وأىههدار حههاغبة منقهكة للعههاي مههن ال ههقاء
والتنه ه ههاحر واالنتحه ه ههار وعله ه ههى عبلقه ه ههات جديه ه ههدة مه ه ههن اإلميه ه ههان واإلخه ه ههاء اؼبعنه ه ههوي والعمه ه ههل
اؼب لو» ٔ).
ٖ)  -ىدم مس د الضرار؛ فبعد رجوع النيب  -  -من زوة ربوو أمر ادم
مس د الضرار الكي بناه اؼبنافقون بقصد التفريق بني اؼبسلمني ،وإرحادا ؼبن حارب ا﵁
ورسولو ،وكان ىكا التصرر منو امتثاال لقولو رعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﴾[ التوبة ]ٔٓٛ - ٔٓٚ :وذكر العبلمة عبد الرضبن السعدي  -رضبو ا﵁  -أن
من فوائد اآلية « :أن كل حالة صل اا التفريق بني اؼبؤمنني ،فإهنا من اؼبعاحي الر
يتعني ررك ا وإزالت ا .كما أن كل حالة صل اا صبر اؼبؤمنني وائتبلف  ،يتعني ارباع ا،
واألمر اا ،واغبث علي ا ،ألن ا﵁ علل ازباذى ؼبس د الضرار ،ىكا اؼبقصد اؼبوجب
للن ي عنو ،كما يوجب ذل الكفر وا﵀اربة ﵁ ورسولو» ٕ).

ٔ) انار :أبو اغبسن الندوي؛ السرة النبوية صٕٔٓ).
ٕ) انار :ريسر الكرم الرضبن ص.)ٖٙٚ

_______

445

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

وم ه ههن رص ه ههرفات األئم ه ههة اؼبتعلق ه ههة حبف ه هها اعبماع ه ههة ا ع ه ههد اػبلف ه ههاء الراش ه ههدين ن ه ههككر
شاىدين يا:
ٔ)  -صبههر النههاس ا حههبلة ال هلاويح علههى إمههام واحههد ا ع ههد اػبليفههة الراشههد أمههر
اؼبههؤمنني عمههر بههن اػب ههاب رضههي ا﵁ عنههو ،فقههد أخههرج البوههاري عههن عبههد الههرضبن بههن عبههد
القاري قا  « :خرجأل مر عمر بن اػب اب  ليلة ا رمضهان إىل اؼبسه د ،فهإذا النهاس
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسو ويصلي الرجهل فيصهلي بصهبلرو الهرىط ،فقها عمهر :إين
أرى لو صبعأل ىهؤالء علهى قهارئ واحهد لكهان أمثهلُ ،ث عهزم ف مع ه علهى أ بهن كعهب،
ُث خرجههأل معههو ليلههة أخههرى والنههاس يصههلون بصههبلة قههارئ  ،قهها عمههر :نع ه البدعههة ىههكه،
والر ينامون عن ا أفضل من الر يقومون ،يريد آخر الليل ،وكان الناس يقومون أولو» ٔ).
فف ههي ى ههكا األل ههر :أن الس ههبب ال ههكي جع ههل أم ههر اؼب ههؤمنني عم ههر  - -جيم ههر الن ههاس
ا حبلة اللاويح علهى إمهام واحهد؛ ىهو مها شهاىده مهن رفهرق ا اؼبسه د أوزاعها مهر أهنه
صبيعهها يصههلون حههبلة واحههدة ،وىههكا مراعههاة منههو ألحههل االجتمههاع واالئههتبلر ،ولعلمههو بههأن
اختبلر األئمة من افلا الكلمة ٕ).
وقههد كههان  - -حريصهها علههى صبههر اؼبسههلمني ورههأليف قلههوا علههى اغبههق ،قهها ابههن
ب هها  « :وا صبههر عمههر النههاس علههى قههارئ واحههد دليههل علههى ناههر اإلمههام لرعيتههو ا صبههر
كلمت وحبلح دين » ٖ).
ٔ) أخرجه ه ههو البوه ه ههاري ا الصه ه ههحيح ،كت ه ه ههاب حه ه ههبلة ال ه ه هلاويح ،به ه ههاب :فض ه ه ههل مه ه ههن قه ه ههام رمض ه ه ههان،
رق .)ٕٓٔٓ :
ٕ) العيي؛ عمدة القاري ٔٔ.)ٕٔ٘/
ٖ) ابن ب ا ؛ شرح ححيح البواري ٗ.)ٔٗٙ/
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ٕ)  -صبههر القههرآن ا ع ههد اػبليفههة الراشههد عثمههان بههن عفههان  ،)ٔ - -فقههد روى
البوههاري عههن أنههس بههن مال ه رضههي ا﵁ عنههو« :أن حكيفههة بههن اليمههان قههدم علههى عثمههان،
ع حكيف ه هةَ
َفز َ
وكه ههان يغه ههازي أىه ههل ال ه ههام مه ههر أىه ههل الع ه هرا ا فه ههتح أرمينيه ههة وأذربي ه ههان ،فَه هأ َ
اخههتبلفهُ ُ ا الق هراءة ،فقهها حكيف هةُ لعثمهها َن :يهها أمههر اؼب ههؤمنني ،أدرو ىههكه األمههة قبههل أن
تلفوا ا الكتاب اختبلر الي ود والنصارى ،فأرسل عثمان إىل حفصة :أن أرسهلي إلينها
بالصههحف ننسههو ا ا اؼبصههاحف ُث نردىهها إلي ه  .فأرسههلأل اهها حفصههة إىل عثمههان ،فههأمر
زيد بن لابأل وعبهد ا﵁ بهن الهزبر ،وسهعيد بهن العهاص وعبهد الهرضبن بهن اغبهارث بهن ى هام،
فنسهووىا ا اؼبصهاحف ،وقها عثمهان للهرىط القرشهيني الثبللهة :إذا اختلفهت أنهت وزيهد بهن
لاب ههأل ي ش ههيء م ههن الق ههرآن ف ههاكتبوه بلس ههان قه هريش فإمن هها ن ههز بلس ههاهن  ،ففعله هوا .ح ههر إذا
نس ههووا الص ههحف ا اؼبص ههاحف رد عثم ههان الص ههحف إىل حفص ههة ،فأرس ههل إىل ك ههل أف ههق

دبصحف فبا نسووا ،وأمر دبا سواه من القرآن ا كل ححيفة أو مصحف أن ر » ٕ).

ففههي ىههكا األلههر :أن اػبليفههة الراشههد عثمههان  - -ؼبهها بلغههو مهها حصههل مههن اخههتبلر
بع ه اؼبسههلمني ا ق هراءة القههرآن بسههبب ارسههاع الفتوحههات ودخههو عههدد مههن األعههاج ا
اإلس ههبلم ،خ ههي اخ ههتبلر األم ههة ا الق ههرآن ،ورفرق هها ا ذله ه  ،فه هرأى م ههن اؼبص ههلحة أن
جيمع هها عل ههى مص ههحف واح ههد ،ويقص ههرىا علي ههو ،ل ههئبل ص ههل م ههن اخ ههتبلر ،وق ههد ارف ههق
الصههحابة علههى ذل ه  ،قهها ال ههاليب« :وي يههرد نههل عههن النههيب  دبهها حههنعوا مههن ذل ه ،
ولكههن رأوه مصههلحة رناسههب رصههرفات ال ههرع ق عهها ،فههإن ذله راجههر إىل حفهها ال هريعة
ٔ) انار :االعتصام لل اليب ٔ.)ٖٔٚ/
ٕ) أخرج ه ههو البو ه ههاري ا كت ه ههاب فض ه ههائل الق ه ههرآن ،ب ه ههاب صب ه ههر الق ه ههرآن رقه ه ه  ،)ٜٗٛٚ :واللم ه ههكي
رق  ،)ٖٔٓٗ :والنسائي ا السنن الك ى رق .)ٜٚٛٛ :
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واألمر حبفا ا معلوم ،وإىل منر الكريعهة لبلخهتبلر ا أحهل ا الهكي ىهو القهرآن ،وقهد عله
الن ي عن االختبلر ا ذل دبا ال مزيد عليو» ٔ).
ومن شواىد رصرفات األئمة اؼبتعلقة حبفها اعبماعهة ا ىهكا العصهر ،مها أحهدره خهادم
اغبرمني ال ريفني :اؼبل عبد ا﵁ بن عبد العزيز وفقو ا﵁ ،من األمر اؼبلكهي بضهبط الفتهوى
وقصرىا علهى ىيئهة كبهار العلمهاء ،فقهد حهدر األمهر اؼبلكهي ذي رقه  )ٖٔٛٚٙ :بتهاري :
ٕٖٔٗٔ/ٜ/ه ،وفبهها جههاء فيههو « :نر ههب إىل ظبههاحتك قصههر الفتههوى علههى أعضههاء ىيئههة
كب ههار العلم ههاء ،والرف ههر لن هها عم ههن ذب ههدون ف ههي الكفاي ههة واألىلي ههة التام ههة لبلض ه بلع دب ههام
الفتههوى لههئلذن ؽبه بههكل ا م ههمو اختيارنهها لرئاسههة وعضههوية ىيئههة كبههار العلمههاء والل نههة
الدائمههة للبحههوث العلميههة واإلفتههاء ،ومههن نههأذن ؽب ه بههالفتوى ،ويسههتثت مههن ذل ه الفتههاوى
اػباح ههة الفردي ههة ههر اؼبعلن ههة ا أم ههور العب ههادات واؼبع ههامبلت واألحه هوا ال وص ههية ب ههرط
أن يكههون بههني السههائل واؼبسههئو  ،علههى أن مينههر منعهها بارهها الت ههر إىل أي موضههوع يههدخل
ا م همو شهواذ اآلراء ،مفهردات أىهل العله اؼبرجوحهة ،وأقهواؽب اؼب هورة ،وكهل مهن ذبههاوز
ىكا اللريهب فسهيعرض نفسهو للمحاسهبة واعبهزاء ال هرعي الهرادع ،كائنها مهن كهان ،فمصهلحة
ال ّدين والولن فو كل اعتبار» ٕ).
وق ههد ج ههاء ى ههكا الق هرار لي ههدر إىل ربقي ههق مقاح ههد عايم ههة م ههن حف هها ال ههدين ،وصب ههر
الكلم ههة ،وروحي ههد الص ههف ،ونب ههك الفرق ههة ودرء الفتن ههة ،ومن ههر الت ههويش عل ههى األم ههة ب ههاآلراء
اؼب ورة واألقهوا ال هاذة ،ربقيقها للمصهلحة العامهة ،ودرءا للفسهاد عن ها ،وقهد أشهار القهرار
ٔ) االعتصام لل اليب ٖ.)ٔ٘/
ٕ) انا ه ه ه ههر :ؾبله ه ه ه ههة البح ه ه ه ههوث اإلسه ه ه ه ههبلمية الع ه ه ه ههدد ،ٜٕ :اإلحه ه ه ه ههدار م ه ه ه ههن ذي القعه ه ه ه ههدة إىل حه ه ه ه ههفر
سنةٖٔٗٔ :ه).
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إىل أن مراع ههاة ى ههكه اؼبقاح ههد س ههنة م روق ههة عن ههد العلم ههاء ق ههدميا وح ههديثا ،فف ههي ن ههل األم ههر
اؼبلكههي« :ومهها زا أىههل العل ه قههدميا وحههديثا يوحههون باجتمههاع الكلمههة ،وروحيههد الصههف،
ونب ههك الفرق ههة ،وي ههدخل ا ى ههكا االجتم ههاع عل ههى أم ههر ال ههدين ،وق ههد ر ههرو بعه ه الص ههحابة -
رض هوان ا﵁ علههي  -بع ه
وفتنة».

آرائ ه الفق يههة مههن أجههل اجتم ههاع الكلمههة وأن اػبههبلر ش ههر

واؼبقصههود أن األمههر اؼبلكههي بقصههر الفتههوى وضههب ا القصههد منههو حفهها الههدين ،ورعايههة
وحههدة الكلمههة ،وحس ه مههادة ال ههر والفتنههة ا قضههايا ال ههأن العههام ،وىههكه مقاحههد لل ههارع
ال نزاع ا اعتبارىا ،وأحو ال ريعة وقواعدىا رد مراعا ا.
____
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اخلامتة والتىصيات
في ختام هذا البحث تظهر جملة من النتائج أهمها:

الوليق بني نصب اإلمام ولزوم لاعتو ،وربقيق اعبماعة وحفا ا؛ ففهي نصهبو
ٔ .االرربا ُ
ط ُ
واالجتمههاع علههى واليتههو حفهها الناههام واسههتدامة حههبلحو ،وا ـبالفتههو واػبههروج عليههو
انت ار الفساد وحصو الفوضى واختبل ناام اعبماعة.
ٍ
ا
هعاد األفه هراد واعبماع ههات ،وحفه ه ُ
ٕ .أن ال ه هريعة ج ههاءت لتحقي ههق مقص ههد ع ههام وى ههو إس ه ُ
الناام وعمارة الكون بكل ما يوحل إىل اػبر ،وأساس ذل ا﵀افاهة علهى االجتمهاع
اؼبثمر والنافر بني أفراد األمة.
ٖ .ظ ههر لنهها اىتمههام ال هريعة بههأمر االجتمههاع وناامههو ،ولههزوم اغبههرص علههى ا﵀افاههة عليههو،
فكثههر مههن ركههاليف ال هريعة ررمههي إىل صبههر الكلمههة ،وروحيههد الصههفور ،ومنههر الفرقههة
واالخ ههتبلر ،وؽب ههكا رض ههافرت نص ههوص ال ه هريعة عل ههى بي ههان أيي ههة االجتم ههاع وخ ههر
التفر واالختبلر.
ٗ .أن مههن أعا ه وظههائف اإلمههام صبههر اآلراء اؼب ههتتة ،ورصههرفارو ا﵀ققههة الجتمههاع األمههة
يتأكد على الرعية حفا ا وعدم ـبالفت ا.
٘ .أن لاعههة اإلمههام واالجتمههاع علههى واليتههو مههن أعا ه م هها ربفهها ب ههو اؼبصههاة ال ههرعية،
وعلى الضد من ذل ؛ فعصيانو واػبروج عليو موجب لفساد الدين والدنيا.
 .ٙأن رصرفات اإلمام اؼبتعلقة حبفا اعبماعة من أى وسائل حفا الناام واستقراره.
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وأما التوصيات فأهمها:

ٔ .إعههادة الناههر ا حبههث اؼبقاح ههد مههن خههبل اللكي ههز أكث ههر علههى اؼبقاحههد العام ههة ال ههر
ربفهها كيههان ا تمههر ،كمقصههد العههد  ،ومقصههد األمههن ،ومقصههد االجتمههاع ،ومقصههد
اإلحبلح ،ف كه مقاحد ال رعية ،ؽبا ألرىا ا استقرار الناام العام واستدامة بقائو.
ٕ .رفعيهل مقصههد االجتمهاع والتههولف ا مناومهة التعلههي واللبيهة ،ورن ههئة اعبيهل اعبديههد
على رعاي أمر االجتماع ،وبيان خ ر االفلا والتنازع.
ٖ .التأكيههد علههى مثههل ىههكه اؼب هؤسبرات اؼبباركههة الههر ررس ه اؼبههن ج السههديد ا التعامههل مههر
الفنت العايمة الر رواجو األمة.
ٗ .ن ههر أعم هها ى ههكا اؼبه هؤسبر ورعم ههي حبول ههو عل ههى فئ ههات ا تم ههر م ههن خ ههبل ال ههدروس
اؼبس دية ،وا﵀اضرات العامة ،للسي مقصد االجتماع ا نفوس الناس.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

____
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أهن املصادر واملراجع
ٔ) « األحك ههام الس ههل انية » لئلم ههام اؼب ههاوردي ،ربقي ههق :أضب ههد مب ههارو .مكتب ههة دار اب ههن
قتيبة ،الكويأل .ال بعة األوىلٜٔٗٓ :ه.)ٜٜٔٛ/-
ٕ) « األشباه والناائر ا قواعد وفهروع فقهو ال هافعية » ،لئلمهام جهبل الهدين السهيولي،
دار الكتب العلمية ،بروت .ال بعة األوىلٖٔٗٓ :ه.)-

ٖ) « أح ههو النا ههام االجتم ههاعي » لل ههي  :ؿبم ههد ال ههاىر ب ههن عاش ههور ،لب ههر :ال ههركة
التونسية للتوزير .ال بعة األوىلٜٔٛ٘ :م).

ٗ) « االعتص ه ههام » لئلم ه ههام أ إس ه ههحا ال ه ههاليب تٜٚٓ :ه ،)-دار اب ه ههن اعب ه ههوزي،
السعودية .ال بعة الثانيةٖٔٗٔ :ه.)-
٘) « اإلمامه ههة العامه ههى عنه ههد أىه ههل السه ههنة » ،ره ههأليف :عبه ههد ا﵁ ال ه ههدمي ي ،دار ليب ه ههة،
الرياض .ال بعة الثانيةٜٔٗٓ :ه.)-

 « )ٙبه ههدائر السه ههل ا لبه ههائر اؼبل ه ه » ،أل عبه ههد ا﵁ اب ه ههن األزر تٜٛٙ :ه،)-
ربقيق ورعليق :د .علي سامي الن ار ،ن ر وزارة اإلعبلم اعبم ورية العراقية.

 « )ٚالتحرير والتنوير » ،للعبلمة ؿبمد ال اىر بن عاشور ،لبر :الدار التونسية .ال بعهة
األوىلٜٔٛٗ :م).
 « )ٛرفسر القرآن العاي » ،للحافا ابن كثر الدم قي ،ربقيق :ؿبمهد حسهني هس
الدين ،دار الكتب العلمية .ال بعة األوىلٜٔٗٔ :ه.)-

 « )ٜرقريب الوحو » ،البن جزي اؼبالكي تٜٖٙ :ه ،)-ربقيهق :د .ؿبمهد اؼبوتهار
ال نقي ي ،اؼبدينة اؼبنورة .ال بعة الثانية ٖٕٗٔهٕٕٓٓ/-م).
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ٓٔ) « ريسر الكرم الرضبن » ،للعبلمة عبهد الهرضبن بهن ناحهر السهعدي ،دار ابهن حهزم،
بروت .ال بعة األوىلٜٔٗٔ :هٜٜٜٔ/-م).

ٔٔ) «جههامر البيههان ا رأويههل آي القههرآن»؛ لئلمههام أ جعفههر ال حههاوي تٖٔٓ :ه-
) ،ربقي ه ههق :أضب ه ههد ؿبم ه ههد ش ه ههاكر ،مؤسس ه ههة الرس ه ههالة ،ال بع ه ههة األوىلٕٔٗٓ :ه-
 ٕٓٓٓ/م).
ٕٔ) «اعب ه ههامر ألحك ه ههام الق ه ههرآن»؛ لئلم ه ههام أ عب ه ههد ا﵁ الق ه ههرليب دار الكت ه ههب اؼبصه ه هرية،
القاىرة .ال بعة الثانيةٖٔٛٗ :ه.)-
ٖٔ) «اغبسه ههبة» ،ل ه ههي اإلسه ههبلم ابه ههن ريميه ههة تٕٚٛ :ه ،)-دار الكته ههب العلميه ههة،
ال بعة األوىل.

ٗٔ) « رياسة الدولة » ،رأليف :د .ؿبمد رأفأل عثمان ،م بعة السعادة ،مصر.
٘ٔ) « الس ههرة النبوي ههة » ،أل اغبس ههن الن ههدوي ،دار اب ههن كث ههر ،ب ههروت ،ال بع ههة الثاني ههة
ع رةٕٔٗٔ :ه.)-

 « )ٔٙالسههرة النبويههة ا ضههوء اؼبصههادر ال ههرعية » ،رههأليف :د .م ههدي رز ا﵁ أضبههد،
دار إمام الدعوة ،السعودية .ال بعة الثانيةٕٔٗٗ :ه.)-

 « )ٔٚالسياسههة ال ههرعية ا إحههبلح الراعههي والرعيههة » البههن ريميههة ،لبههر :وزارة ال ههئون
اإلسبلمية واألوقار والدعوة واإلرشاد .السعودية ،ال بعة األوىلٔٗٔٛ :ه.)-
 « )ٔٛشههرح حههحيح البوههاري » ،لئلمههام ابههن ب هها اؼبههالكي ت ،)ٜٗٗ :ربقيههق :أبههو
سبي ياسر بن إبراىي  ،مكتبة الرشد ،السعودية .ال بعة الثانيةٕٖٔٗ :ه.)-

 « )ٜٔشههرح حههحيح مسههل » ،لئلمههام شههرر الههدين النههووي ،لبههر :دار إحيههاء ال هلاث
العر  ،ال بعة الثانيةٖٜٕٔ :ه.)-
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ٕٓ) « حههحيح البوههاري » ،إلمههام ؿبمههد بههن إظباعيههل البوههاري ،ربقيههق :ؿبمههد زىههر بههن
ناحر ،ال بعة األوىلٕٕٔٗ :ه.)-

ٕٔ) « حههحيح مسههل » ،لئلمههام مسههل بههن اغب ههاج تٕٙٔ :ه ،)-ربقيههق :ؿبمههد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء اللاث العر  .بروت
ٕٕ) « الصه هواعق ا﵀رق ههة ا ال ههرد عل ههى » ،لئلم ههام أضب ههد ب ههن ح ههر اؽبيتم ههي اؼبك ههي ت:
ٜٗٚه .)-مكتبة القاىرة ،مصر .ال بعة الثانيةٖٔٛ٘ :ه.)-

ٖٕ) « عم ههدة الق ههاري ش ههرح ح ههحيح البو ههاري » ،لئلم ههام العي ههي تٛ٘٘ :ه ،)-دار
إحياء اللاث العر  ،بروت .ال بعة األوىل.

ٕٗ) « ي ه ههاث األمه ه ه ا التي ه ههاث الاله ه ه »؛ لئلم ه ههام أ اؼبع ه ههايل اعب ه ههويي ت،)ٗٚٛ :
ربقيههق :الههدكتور :مص ه فى حلمههي ،والههدكتور :ف هؤاد عبههد اؼبههنع  .مؤسسههة الري ههان،
ال بعة األوىلٕٔٗٛ :ه.)-
ٕ٘) « فههتح البههاري » ،البههن حههر العسههقبلين ،راجعههو :قصههي ؿبههي الههدين اػب يههب .دار
الريان لللاث ،ال بعة األوىلٔٗٓٚ :ه.)-
 « )ٕٙالفصههل ا اؼبلههل واألى هواء والنحههل» ،البههن حههزم األندلسههي ،دار اؼبعرفههة ،بههروت.
ال بعة الثانيةٖٜٔ٘ :ه.)-
 « )ٕٚقواع ههد وضه هوابط فق ههو ال ههدعوة عن ههد ش ههي اإلس ههبلم اب ههن ريمي ههة » ،ر ههأليف :عاب ههد
الثبير ،دار ابن اعبوزي ،السعودية .ال بعة األوىلٕٔٗٛ :ه.)-
 « )ٕٛقواعد األحكام ا مصاة األنام » ،للعز بن عبد السبلم ،ربقيهق :د .نزيهو ضبهاد،
وعثمان ضمرية .دار القل دم ق .ال بعة األوىلٕٔٗٔ :ه.)ٕٓٓٓ/-
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 « )ٕٜلسههان العههرب » ،لئلمههام ابههن مناههور .ربقيههق :أمههني ؿبمههد عبههد الوىههاب وؿبمههد
الصههاد العبيههدي .دار إحيههاء ال هلاث العههر  .بههروت .ال بعههة الثالثههة ٜٔٗٔه-
ٜٜٜٔ/م).
ٖٓ) « ا﵀ههرر الههوجز » ،البههن ع ههي األندلسههي ،ربقيههق :عبههد السههبلم عبههد ال ههاا ،دار
الكتب العلمية بروت .ال بعة األوىل ٕٕٗٔه.)-
ٖٔ) « اؼب ه ه ههدخل الفق ه ه ههي الع ه ه ههام » ،ؼبص ه ه ه ه فى الزرق ه ه هها ،دار القل ه ه ه ه  ،ال بعه ه ه ههة األوىل:
ٔٗٔٛهٜٜٔٛ/-م).
ٕٖ) « ؾبم ههوع الفت ههاوى » ،ل ههي اإلس ههبلم ابههن ريمي ههة ،صبههر وررري ههب :عبههد ال ههرضبن ب ههن
قاس  ،اؼبغرب.
ٖٖ) « مسههؤولية رئههيس الدولههة » ،رههأليف :مههروان اؼبههدرس ،لبههر :دار اإلعههبلم .األردن.
ال بعة األوىلٕٖٔٗ :هٕٕٓٓ/-م).
ٖٗ) « اؼبس ههتدرو عل ههى ؾبم ههوع الفت ههاوى» الب ههن ريمي ههة؛ صب ههر وررري ههب :عب ههد ال ههرضبن ب ههن
قاس  ،ال بعة األوىلٔٗٔٛ :ه.)-

ٖ٘) « اؼبستصفى » أل حامد الغزايل ،ربقيق :ؿبمد سليمان األشهقر مؤسسهة الرسهالة،
ال بعة األوىلٔٗٔٚ :هٜٜٔٚ/-م).
 « )ٖٙمع ههاي التنزي ههل ا رفس ههر الق ههرآن » ،لئلم ههام البغ ههوي ت٘ٔٓ :ه ، ،)-حقق ههو:
ؿبمد النمر ،ال بعة الرابعةٔٗٔٚ :ه .)ٜٜٔٚ/دار ليبة السعودية.
 « )ٖٚمع ه مقههاييس اللغههة » ،البههن فههارس ،ربقيههق :عبههد السههبلم ىههارون ،الناشههر :دار
الفكر .لبنان.
 « )ٖٛمفههردات ألفههاظ القههرآن » للرا ههب األحههف اين ،راجعههو :قبيههب اؼباجههدي ،اؼبكتبههة
العصرية ،بروت ،ال بعة األوىلٕٔٗٚ :ه.)-
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 « )ٖٜمقاحههد ال هريعة اإلسههبلمية » ،العبلمههة ؿبمههد ال ههاىر بههن عاشههور ،ربقيههق :ؿبمههد
ال اىر اؼبيساوي دار النفائس ،األردن .ال بعة الثانية ٕٔٗٔهٕٓٓٔ/-م).
ٓٗ) « مقاحههد ال هريعة بأبعههاد جديههدة » ،رههأليف :د .عبههد ا يههد الن ههار ،دار الغ ههرب
اإلسبلمي ،ال بعة األوىل.)ٕٓٓٙ :
ٔٗ) « مقاحهد ال هريعة عنههد إمهام اغبههرمني » ،رهأليف :د .ى ههام بهن سههعيد أزىهر ،مكتبههة
الرشد ،السعودية ،ال بعة األوىلٖٔٗٔ :ه.)-
ٕٗ) « اؼبقاح ههد العامه ههة لل ه هريعة اإلسه ههبلمية» ،لل ههدكتور :يوسه ههف حام ههد العه ههاي ،اله ههدار
العاؼبية للكتاب اإلسبلمي ،الرياض .ال بعة الثانيةٔٗٔ٘ :هٜٜٔٗ/-م).
ٖٗ) «اؼبقدمههة » ،لعبههد الههرضبن ابههن خلههدون تٛٓٛ :ه ،)-دار إحيههاء الهلاث العههر ،
بروت .ال بعة الثالثة.
ٗٗ) «اؼبنثههور» لئلمههام بههدر الههدين الزرك ههي ،ربقيههق :ؿبمههد حسههن إظباعيههل ،دار الكتههب
العلمية ،بروت .ال بعة األوىلٕٓٓ :م).
٘ٗ) «الناام السياسي اإلسبلمي»؛ للهدكتور :منهر ضبيهد البيهانوين ،دار النفهائس ،ال بعهة
الثالثةٖٔٗٔ :هٕٓٔٔ/-م).
____
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وحيدة بوفدح بديسي
جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

اسرتاتيجية اململكة العربية السعودية في مواجهة مظاهر التحزب والتفرق في موسم الحج


يعتربربو موسربربأ ام ربربع أعدربربأ يفربربت مي ربربد سي ربربحي

التربرباري اإل ربربا

ي رب ي ربربد إ

اهياعح اهقدسة كل عام قحاسة الربالالث ماليربم م ربلأ ليتويفعربوا وقربد وا ربد و م ربان
وا ربربد يرب مون مربربج كربربل ربربع عيفي رب ويتوا ربربدون مربربج ميربربارل األر وم ار ربربا يلتقربربون عل رب
أمربح وا ربد وألجربربل ايربة وا ربدة د لييرب دوا منربا ت وربأد النربرباىلح إ رباوأ -وهربأ يحمربربدون
لباسا وا دا يتقحسون ويتضحعون إ إله وا د سل ان وا د -يعتقد للوهلربة األو أن هرب
اهاليم مج البيح قد خحجد مج مي اة وا دة ل ج الواقت أن هؤالء ينتيفربون إ أعربحال
ًتل ربربة وأل ربربنت أ ول ربرباةأ متعربربددة سربربل وأ ربربارهأ وم رب اهب أ متنوعربربة إِربربا قداسربربة اه ربربان
وش ربربحل ال اي ربربة ال ربربج ي رب مون ألجل ربربا إ ه رب البق ربربام اهقدس ربربة م رب ي م ربربا سي ربربن أ م ربربج رب ربوارل
واختال ات ومص حهأ سومقة وا دة.
وامقيقربربة الربربج ال ع رب علرب أي سصربربح أن ربربيول الربربح ج عنربربدما ي ربربدون إ اهيربرباعح
اهقدس ربربة ْ ربربدون أ رب رب أ ي ربرباام سالحعاي ربربة ال امل ربربة م يف ربربوريج س رب رب ينة اه ربربان وسي ربربحل
الزمربربان الل رب ان ٓربربحع عل رب ام ربربام علي يفربربا القربرباؤيفون عل رب شربربؤون امربربع واه رب ولون عربربج
األماكج اهقدسة كل اجملاالت اإلدارية واألمنية والصحية والعليفية.
ومج الضحورات الج ال ي ربت عن ربا ورباج سيربد ار امربحام وعيفربار اليربعور سرباألمج
علرب يربرباةأ وأمربواوأ ألربربأل أن األمربربج هربربو أ ربربد أكالربربح اهضالرب اإل ربربا ية ربربحورة وإما ربربا
وأن ام ربربام عليربربه مربربج أعدربربأ اه ربربؤوليات الربربج ينربربام ربربا أوليربرباء األمربربور كربربل موقعربربه .وقربربد
استيعحت اهيفل ة العحسية ال عودية من م سي رب ا علرب يربد اه ربور لربه سرب أن ار اهلربأل عبربد
العزيربربز عدربربأ هرب اه ربربؤولية ربربو حت كربربل اإلم ا يربربات للقيربربام ربربا وو ربربعد األاربربح اإلداريربربة
والقا و ية اهنبالقة عج اهحجعية اإلسالمية للن و
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ويزداد عدأ ه اه ؤولية أوقربات األممربات يرب ي ربد سعربف ربيول الربح ج إ
اهيربرباعح اهقدسربربة سعربربف اهواسربربأ ييفلربربم سربرببعف أممربربات سلربربدا أ األ ربربلية وقربربد م ربربون
أممات سياسربية أو حيربة وم هبيربة وم ربت ل سعربف ايف ربات ملربأل البلربدان موسربأ امربع
و يفربربت اه ربربليفم مربربج ًتلربرب ،األقضربربار للربربفويع لربرببعف األ ربربار والدعايربربة لربرببعف األ ربزاب
واال تصربربار ل ربرببعف ال ربربحل واه رب اه ٌربربا ي ربربؤدي إ م ربربديح أج ربواء الو ربربدة ومي ربربويه مد ربربح
ايفيفاعربربة اإلسربربالمية اهو ربربدة أكالربربح اهواسربربأ داللربربة عل رب مبربربدأ ايفيفاعربربة و ىلربربل أعدربربأ
اليعاؤح اإلسالمية يدا لو دة األمة.
وحت با هالل ه الدحول مضت اهيفل ة ىيفوعربة مربج التربداسري كربل موسربأ ومتيربار
ع ربربدة ج ربربات مد ي ربربة وع رب رب حية مضبيرب رب مل ربربأل الت ربربداسري ٌ ربربا ي ربربون اسرب ربفاميوية ش ربرباملة
ومت امل ربربة هواج رب ربربة أيرب ربربة أمم ربربات ولتحقي رب رب الحا رب ربربة للحورب ربرباج و ربربيفان أمرب ربربن أ مرب ربربج ج رب ربربة
ولتحقي مقا د امع اهتعلقة سو دة اه ليفم و ب الت حل والتحزب مج ج ة أخحى.
ا ضالقا مج ه الحؤية ت اءل عج ابيعة االسفاميوية الج و عت ا اهيفل ة العحسيربة
ال ربربعودية مربربج أجربربل التصربربدي ألي دع ربوات أو أ يربربضة مربربدعو للتحربربزب واه هبيربربةه ومربربا ه رب
ايف ربربات الربربج ميربربار مضبي رب ملربربأل االس ربفاميوية ه ومربربا ه رب النتربرباؤع اهفمبربربة عربربج ربربج
من ي ملأل االسفاميوية ه
وقبربربل أن تعربربحل عل رب االس ربفاميوية اليربرباملة الربربج و ربربعت ا اهيفل ربربة العحسيربربة ال ربربعودية
هواج ربربة كربربل اهدربرباهح الربربج مربربج شرب ا م ربربديح أجربواء امربع الحو ا يربربة السربربد أن ؤ ربربل هقصربربد
هربربام مربربج مقا ربربد امربربع الربربج وربربا عالقربربة و ربربوم دالنربربا أال وهربربو مقصربربد و ربربدة األمربربة و ربربحورة
اجتيفام كليفت ا.
وو ا سفكز ه الورقة البحالية عل النقام اآلمية:
 -سيان أهأ مقصد مج مقا د امع وهو و دة األمة واجتيفام كليفت ا.
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 سيان اهقصود مج ايفدال اهن عنه امع وعالقته سالت حل والتحزب. مو ربربيف م ربربوم االسرب ربفاميوية وماهي ربربة االسرب ربفاميوية ال ربربعودية الي ربرباملة للح ربربامعل مقصد و دة ومجاعة اه ليفم امع.
 م و ربربات االس ربفاميوية ال ربربعودية الي ربرباملة للح ربربام عل رب مقص ربربد و ربربدة ومجاع ربربةاه ليفم امع والتصدي للت حل والتحزب.
وأخريا خامتة ي ا خال ة النتاؤع.
____
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أوال :متَيد يف بياٌ أٍه مقصد مً مقاصد احلج وٍو وحدة األمة واجتناع كلنتَا:
االجتيفربربام واالم ربربال سربرببيل إ القربربوة والنصربربح والت ربربحل واالخربربتالل احيرب إ الضربربع،
واوزٕة وما ارم عد أمة مج األمأ وعلد رايت ا إال سالو دة والتال أ سم أ حادهربا ومو يربد
ج ودهربربا والتربرباري أعدربربأ شربرباهد علرب ألربربأل ولرب ا جربرباءت النصربربوع ال الربربرية كتربرباب ار
عز وجربل وسربنة رسربوله  -ربل ار عليربه وسربلأ -مربدعو إ هرب ا اهبربدأ العدربيأ وحترب ر مربج
االختالل والتنامم ومن ا:
قولرب رب رب ربربه معرب رب رب ربربا  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭼ (األ ال)64:

وامربربع موسربربأ عدربربيأ متو ربربد يربربه و ربربدة اه ربربليفم

أ رب مداهحهربربا وأمجربربل لل ربربا

ي م وب ال وارل ومتالش امواجز وْتيفربت اه ربليفون ميرب د جليربل يبعرب علرب
ال ربربحور وي ربربعد الن ربربوج ويربربب ع األرواح يرب ْتيفربربت اه ربربليفون مربربج أقضربربار األر ربربول
البيربربد العتي رب ال رب ي يتو ربربون إليربربه كربربل يربربوم رب م ربحات إأ أن البيربربد ال رب ي معربربودوا أن
يقصدو سقلو أ وأ دةأ مج خالل لواةأ سالدهأ الياسعة البعيدة ْتيفعربون ولربه
ويربربحى سعض رب أ سعض رباً يتص ربربا حون ويتي ربرباورون ويتح ربرباسون خلع ربوا مل ربربأل اهالس رب اه تل ربربة
واهتباينة مج عل أج ادهأ وو دوا لباسرب أ ليوتيفربت سيربا الاليرباب مربت سيربا القلربوب
()1
و اء الداهح مت اء البااج.
( )1ام رب رب رب رب رب رب رب رب ربربع وو رب رب رب رب رب رب رب رب ربربدة اه رب رب رب رب رب رب رب رب ربربليفمhttp://www.islamweb.net/ahajj/article/ :
()8116/11/82
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وامع يفت إسالم سيحي هاؤل ٓتاج إلدارة ومندربيأ دقيرب ل لييرب د امورباج منربا ت
متنوع رب ربربة و رب ربربأ ق رب ربربال

ار ع رب ربربز وج رب ربربل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﭼ

قال اليربي ييفربد األمربم اليربنقيض ر ربه ار مبينربا سعربف منربا ت امربع :دومربج ملربأل اهنربا ت:
مي ربربيري اجتيفربربام اه ربربليفم م ربربج أقضربربار الربربد يا أوقربربات معين ربربة أم ربرباكج معينربربةل ليي ربربعحوا
ايفيفيت مربج أمربور الربد يا
سالو دة اإلسالمية ولتيف ج است ادة سعض أ مج سعف ييفا ي أ
َ
والربربديج وسربربدون حيضربربة امربربع ال ٕ ربربج أن يت ربربو وربربأ ألربربأل ربربو ميربحيت عدربربيأ مربربج ربربيأ
()1
خبري.د
والو رب ربربدة اإلسرب ربربالمية جا رب رب مرب ربربج جوا رب رب امرب ربربع اه رب ربربليفون مرب ربربج كرب ربربل أَرب ربرباء العرب ربربا
ْتيفعربربون م ربربان وا ربربد ويربربؤدون معربربا مناسربربأل امربربع ربربامع هربربو االجتيفربربام الربربدي العربرباه
لليف ليفم ولنتدسح معا اآليات القحآ ية التالية:
-

ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (البقحة )181

-

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (آل عيفحان )64

-

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (اهاؤدة )69

-

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (إسحاهيأ )79

 -ﭽﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ (امع .)89
( )1س رب ربربعد س رب ربربج مض رب ربربح العتي رب ربربة :ال ياس رب ربربة الي رب ربربحعية

والي رب ربربة ام رب ربربع وم رب ربربدسري http://www.al-

.)8116/11/82( madina.com/node/407131/risala
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ل ه اآليات القحآ ية حتدد أن اودل اإلو وراء سناء إسحاهيأ لل عبة كربان إعربداد
محكربربز ألهربربل التو يربربد يؤمربربه النربرباج مربربج قحي رب وسعيربربد .وهيرب رب ار أسربربباسا مارٔيربربة ربربول ال عبربربة
لتنورب ب إلي ربربا قلربربوب النربرباج يقصربربدوها مجاعربربات وأ واجربربا بيربربد ار هربربو اهحكربربز اإلسربربالم
العربرباه إ يربربوم القيامربربة وهربربو مقربربح االجتيفربربام العربرباه ال ربربنوي ل ربربل م ربربليف العربربا ول رب ا
مقربربول الحوايربربات إن ار معربربا أمربربح إسربحاهيأ سرب ن ينربربادي النربرباج سرب ن يرب موا هرب ا البيربربد ماؤربحيج
قربربال :يربربا رب كيربرب ،أسلربربو النربرباج و ربربوم ال يصربربل إلربربي أ قربربال :ربرباد وعلينربربا الربرببال  .قربربام
علرب اموربح وقربال :يربا أي ربا النرباج إن رس ربأ قربد اعرب سيتربا حو ربوا إليربه .يقربال :إن ايفبربال
موا ربربعد رب سلربربو الصربربوت أرجربرباء األر و ربربت مربربج األر ربربام واأل ربربالب وأجاسربربه كربربل
شرب ء عربربه مربربج وربربح ومربربدر وشربربوح ومربربج كترب ار أ ربربه ٓربربع إ يربربوم القيامربربة :لبيربربأل الل ربربأ
لبيربربأل .وهرب ا ال يعرب أن كربربل النربرباج عل رب كربربل وجربربه األر ٌربربج كربربا وا موجربربوديج ألربربأل
ألأل الوقد سربل كربان ربوت
الوقد وٌج ولدوا اه تقبل عوا وت إسحاهيأ
إسحاهيأ داء رمزيا .لقد ت الناج كل أ ه ا الصوت سربدون شربأل ول نربه كربان عربا سصربورة
رمزيربربة ولربربي سص ربربورة عليربربة قربربد كربربان النربربداء اإلسحاهييف رب سربربدءا لواقعربربة م ربربتيفحة ال منقض ربربت.
ال إسحاهيأ داء عصح وأخ اآلخحون مج سعد عو هج عصربحهأ وه رب ا
اسربربتيفح ه رب ا العيفربربل جربربيال سعربربد جيربربل وعنربربدما جربرباء عصربربح الصربربحا ة واإلأاعربربة ا تيربربح ه رب ا
الصوت علرب مربدى أكربو ورباوم ايفبربال والبحربار رب مالشرب انربول مربج أن يوجربد علرب
()1
وجه الب يضة مج يصله ه ا النداء اإلسحاهييف .
( )1موق رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب ربربت ام رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب ربربع والعيف رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب ربربحة
.http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=hqe0008.htm
()8116/11/82
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و مدة وا دة مقحرة يتحح امواج مجيعاً مج مو مث يق ون ألأل اهوقرب ،العدربيأ
عح ربة وقربد احتربدوا اه ربربان والزمربان واللبرباج والوج ربة .و ألربربأل اهوقرب ،العدربيأ متولرب
مداهح الو دة موسأ امع متعددة وكالرية من ا:
و دة اهناسأل واليعاؤح:
أم ربربا و ربربدة اهناس ربربأل والي ربربعاؤح رب متول رب اجتيف ربربام و ربرباج سي ربربد ار امرب ربحام
اهيربرباعح اهقدسربربة يضو ربربون ربربول كعبربربة وا ربربدة ه رب محكربربز األر مث يتوج ربربون مجيع ربربا إ
مرب ربربو مث يق رب ربربون عل رب رب رب ربربعيد عح رب ربربة الضرب ربرباهح -وايفا رب رب امقيق رب رب مضرب ربربور عح رب ربربات يتعل رب رب
ساآلخحة إال أن ال ح العيفيرب لو ربدة أهربل اإلسربالم كربامج يربه الوقربد ربه وألربأل ألن
الو دة ه التويفت ول محكز وا د -مث ي يضون إ مزدل ة ومج مث يتوج ربون إ مربو..
رب ن اجتيف ربرباع أ علرب رب ه رب اهناس ربربأل والي ربربعاؤح مفا ربربم ربربري مت ربربدا عم وال مترب ربزا م و ربربو
موسأ امع.

أعدأ مد ح مج مداهح الو دة
و دة الزمان واه ان:
أمربربا و ربربدة الزمربربان واه ربربان ربربا متول رب مربربج خربربالل م ديربربة اه ربربليفم لتلربربأل اهناسربربأل
ووقربربو أ سربربن اهواقربرب ،وقربربد وا ربربد ْرب رون يربربه إ ار سالربربدعاء ويلبو ربربه سربربن النربربداء
دلبيأل الل أ لبيألد داء مو د علرب الربح أ مربج معربدد ل رباةأ ومنربوم وورباةأ .رب موسربأ
امع متول و دة الزمان واه ان كيفا متول أي عبادة يفت اه ليفم.
و دة اودل وال اية:
إن اوربربدل ال رب ي ْيفربربت اه ربربليفم امربربع أكربربح ار عربربز وجربربل واالجتيفربربام عل رب كليفربربة
التو يربربد الربربج معتربربو أهربربأ كليفربربة يتحربربد اه ربربليفون علي ربربا ي ربربد ربربيول الربربح ج علرب اهيربرباعح
اهقدس ربربة ٓ ربربدوهأ أم ربربل م ربربحة ار ع ربربز وجرب ربل ايفيفي ربربت ق ربربد ج ربرباؤوا م ربربج ك ربربل ربربع عيفيرب رب
ٓربدوهأ األمربل وٓ ربربأ انربول والحجرباء را عربربم أكرب ،الضربحاعة إ ار عربربز وجربل را بربربم
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()1

م حمه اامعم ضله ور وا ه.
إن ام ربربع عبرب ربربادة خالصرب ربربة ر ْ رب رب ان مبق رب رب سعيرب ربربدة ع ربربج أالعي رب رب و يرب ربربل و رب رب ل ات
ال ياسربربة وال ياسربربيم خا ربربة ىلربربل مربربا معييربربه األمربربة ه رب اهح لربربة امحجربربة .ربربو عبربربادة
التوربربحد مربربج كربربل متربربام الربربد يا واالستعربرباد عربربج كربربل ّوم ربربا وميربرباكل ا و مقربربدمت ا ال ياسربربية
ومح كل ألأل انل ،عو لباج اإل ربحام سيرب ل مو ربد مربج قبربل اموربيع وم ديربة شربعاؤح
يربربددة أمربرباكج معلومربربة سيرب ل مجربرباع يرب متولرب الو ربربدة والربربتال أ وعت رب ال ربوارل
وي ربتوي النربرباج كا ربربة أمربربام عديفربربة هرب العبربادة والقربربحب مربربج أقربربدج سقعربربة هرب األر إن
ر ربربت اليربربعارات ال ياسربربية امربربع ربربحب ل ربربل هرب القربربيأ وهرب اهعربربا اإلٕا يربربة العدييفربربة.
و حمان للحويع مج األمج واألمان وخ ارة التوسة والعودة حة ار وأ.
ثاىيا :بياٌ املقصود مً اجلدال امليَي عيُ يف احلج وعالقتُ بالتفرق والتحزب:
ايفربربدال الل ربربة مربربج اجملادلربربة وهرب ميربربتقة مربربج ايفرب .دل وهربربو ال تربربل .ومنربربه قربربووأ :ممربربام
ىدولل أي م تول جاء ل ان العحب :ايفدل شدة ال تل وايفدل اللربدد انصربومة
والق رب ربربدرة علي رب ربربا .وق رب ربربد جادل رب ربربه ىادل رب ربربة وج رب ربربداال جادل رب ربربد الحج رب ربربل أي لبت رب ربربه وجادل رب ربربه أي
خا يفه وايفربدل :مقاسلربة اموربة ساموربة .و قولربه معربال :د ال جربدال امربعد قربال أسربو
()8
إسحال :قالوا معنا ال ينب للحجل أن ْادل أخا ي حجه إ ما ال ينب .
وقرب ربربد ورد ايفرب ربربدال

معرب ربربح الن رب رب عنرب ربربه

( )1سلضان ال ي  :الو دة اإلسالمية

قولرب ربربه معرب ربربا  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

امع

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/312488
()8116/11/82
( )8اسج مندور :ل ان العحب ج 19دار ادر ع 191 191
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (البقربربحة  .)169وقربربد اختلربرب ،العليفربرباء ربربول م ربربري ايفربربدال اهن رب عنربربه
امع وأ ل اهعا مدور ول اهيا نة الج مولد الب ضاء وم ه رو ا يات اماج.
انصومة واهيفاراة ا يربورث الضرب اؤج وي ربحل

جاء اإل ياء :وايفدال :هو اهبال ة
()1
امال اويفة ويناقف ج انل .
وقد أكح الضوي أن أ ف ما جاء م ويل ايفدال اآلية ال حٕة :أ ربه سضلربل ايفربدال
()8
امع ووقته واستقام أمح ووقته عل وقد وا د ومناسأل مت قة ري ًتل ة.
وأه رب الق ربربحاة إ م ربربحجيف ه رب ا الق ربربول سع ربربد م ربربا أك ربربح س ربربتة أق ربوال للعليف ربرباء م وي ربربل
ايف ربربدال أن ال ج ربربدال وق ربربد ام ربربع وال مو ربربعه لقول ربربه ربربل ار علي ربربه وس ربربلأ :دإن
الزمربربان اسربربتدار ك ي ربربة يربربوم خل رب ار ال ربربيفوات واألر د وقربربال ربربل ار عليربربه وسربربلأ :د
()7

خ وا ع مناس أد بم ا مواق ،امع وموا عه.
وقربربد مجربربت الربربدكتور عربربادل سربج علرب اليربربدي درب لربربه ربربول مقا ربربد امربربع القربربحآن
ال حمي عيحة أقوال مل ص م اه العليفاء م ري معو ايفدال الوارد اآلية:
رب ي ضربرببهل ينت رب األمربربح إ انصربربومة وال ربربباب وهربربو قربربول اسربربج
ٌربرباراة الصربربا
م عود واسج عباج وعضاء.
إن اهحاد سه حيف ال باب وهو قول قتادة.
( )1أس ربربو ام ربربد ال رب ربزاع :إ ي ربرباء عل ربربوم ال ربربديج ج 11ت :س ربربيد عيفرب ربحان دار ام ربربدي

الق ربرباهحة ع

.761
( )8الضوي :جامت البيان عج م ويل آي القحآن دار ال ح سريوت  1626ع .892
( )7القربربحاة :ايفربربامت أل ربربام القربربحآن ج  18دار ال تربرباب العربربحت سربربريوت م 1618 18ع
.611
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ال باب واهنامعة واهحاء وانصومة وهو قول اسج عيفح.
اهحاء وهو قول اسج الزسري وام ج.
أن م ض عليأل م ليفا وهو قول ع حمة.
هو ما جادلوا يه النة ربل ار عليربه وسربلأ ربم أمربحهأ سن رب امربع إ العيفربحة إال
مج قلد اودي وهو قول مقامل.
االختالل اهواق ،أي اسربتقح أمربح امربع علرب مربا علربه رسربول ار ربل ار عليربه
وسلأ وهو قول اسج ميد.
االختالل اليوم ال ي يه امع وهو قول القاسأ سج ييفد.
ايفدال واهحاء ييفج هو أمت وأكيفل وا مج امواج.
ال ح ساآلساء واألجداد.

()1

وٌج رأى أن اآلية متناول مجيت اهعا الج أكحها اهتقدمون أسو س ح ايفصاع.
ولربربي مربربج ايفربربدال اهن رب عنربربه مدارسربربة العلربربأ وايفربربدال اهصربربا للن رب عربربج اهن ربربح
قال ا التححيربح والتنربويح :وام رب العليفرباء علرب أن مدارسربة العلربأ واهنرباىلحة يربه لي ربد
مربربج ايفربربدال اهن رب عنربربه ...وام ق ربوا عل رب أن اجملادلربربة إ ربربار اهن ربربح وإقامربربة ربربدود الربربديج
لي ربربد م ربربج اهن رب عن ربربه ربرباهن
()8
امع.

عن ربربه ه ربربو م ربربا ْ ربربح إ اه ا ربرببة واهي ربربامتة وين ربربا

( )1عربربادل سربربج عل رب اليربربدي :مقا ربربد امربربع

القربربحآن ال ربربحمي ىلربربة جامعربربة أم القربربحى لعلربربوم الي ربحيعة

والدراسات اإلسالمية م  66أو القعدة  1686ع .86 87
( )8الض ربرباهح س ربربج عاش ربربور :م ربربري التححي ربربح والتن ربربويح ج 18ال ربربدار التو ربربية للني ربربح م ربربو
الوانية لل تاب ايفزاؤح دم  1626ع .871
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جربرباء

ال تربربوى رقربربأ  811168الصربربادرة عربربج محكربربز ال تربربوى وقربربت إسربربالم ويرب

معرب ربربو ايف رب ربربدال م رب ربربا يل رب رب  :ايف رب ربربدال اهن رب رب عن رب ربربه

ربربول

قول رب ربربه مع رب ربربا  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

(البقحة )169:هو انصومة وال باب واهحاء.
وقربربد سرب لد اللونربربة الداؤيفربة :إأا صربربل مربربج الحجربربل سعربربف ايفربربدال مربربت ر قاؤربربه امربربع
هربربل مصربربف وتربربه و زؤربربه ولربربو كا ربربد وربربة ال حيضربربةه جاسربربد :وتربربه ربربحيحة و زؤربربه
عج ال حيضة ل ج ينقص أجربح ي ربا سقربدر مربا صربل منربه مربج جربدال مرب موم وعليربه التوسربة
مج ألألل لقول ار سبحا ه :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ (النور.)1()71 :
أ ايفدال الوارد اآلية أن أ ايفربدال هنربا هربو
وقد سم اليي اسج عالييفم
التححمي واستالو مج ألأل ايفدال إثبات ام وإسضال الباال ه واج  .وأمربا ايفربدال
ه يحم ربال اإل ربحام مث قربال -ر ربه ار :-د رب ن قلربد :ألربي يحمربا
ل ري ه ا ال ح
ربال
ه ا و ري ها يفم عليه مج العداوة والب ضاء وميويش ال ح ربايفواب :إ ربه
اإل حام أوكد.د
واهقصربربود مربربج الن رب عربربج ايفربربدال اآليربربة البعربربد ربربال اإل ربحام عربربج كربربل مربربا ييربربو
ومج مث يتبم خض أول أل ال يج يزا ون عل اموح عند الضربوال
ال ح ويي ل الن
()8
أل ه ييو ال ح ويي ل الن عيفا هو أهأ مج ألأل.
رب ن كربربان الت ربزا أ عل رب اموربربح  -وهربربو مربربج ميربرباعح امربربع  -مربربج األمربربور الربربج ميربربو
ال ح وميرب ل القلرب عيفربا هربو أهربأ رباألو أن يبتعربد امرباج عربج التويفربت والتدرباهح ألجربل
( )1ملحاجت ال توى عل موقت إسالم وي http://fatwa.islamweb.net/fatwa :
( )8اسربربج عالييفربربم :ال نربربز الاليفربربم م ربربري اسربربج عالييفربربم مربربع  11كتربرباب -اشربربحون سربربريوت م11
 8111ع .411 411
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دعوة ااؤ ية أو حة سياسية وأن يحس سن ربه عربج شرب ل ربه وإخوا ربه عربج أكربح ار س يربة
شرب ربربعارات سياسرب ربربية أو ااؤ يرب ربربة وأن ال ي رب ربربون سرب ربربببا إيقرب ربربام النع رب ربحات القوميرب ربربة وال حيرب ربربة
واه هبيربربة الربربج ميربربيت اليربربحناء والب ضربرباء سربربم اه ربربليفم وهربربأ وا ربربدون عل رب أا ربربح البق ربربام
وأعديف ا حمة وار أعلأ.
وخال ربربة القربربول أن ار مع ربا رب اآليربربة عربربج ايفربربدال وايفربربدال ال رب األ يربربان
إِربربا هربربو مضربربيعة للوقربربد الرب ي ي ربربون امربرباج أمرب اماجربربة السربربت الله واالسربربت ادة منربربه
الرب رب كح والعب ربربادة واهناس ربربأل كيف ربربا أن ايف ربربدال ال الرب رب أيض ربربا ي ربربون س ربربببا لليفي ربربا نات
ومقدمربربة لل ص ربربومات واهنامعربربات .امو ربرباج إأن ْ رب أن ي و ربربوا عل رب درجربربة عالي ربربة م ربربج
ج انل ومج الح واللم والت امف وأن يعتربووا أن امربع ح ربة ربادرة لربفويف الربن
ومربدريب ا علرب التوا ربت واوربدوء وانيربوم والربو والع ربو واملربأ  .ربل هرب أخربالل ربحورية
ل ي ون امع موورا ومقبوال.
و ا يعود امرباج علرب ربري امالربة الربج أهرب علي ربا ويعربود  -كيفربا جرباء امربدي
النبوي اليحي -،كيوم ولدمه أمه يعود وقد أ بف مربج ال رباىليفم ال ربيم ومربج العربا م عربج
الناج يعود وقد أ بف يدرأ سام نة ال ي ة ويد ت سالج ه أ ج يعود وقد ألربزم ربه
س  ،األأى عج الناج سل أ بف يت ا عج أأاهأ ويقاسله ساملأ وال حان.
أما مج أه عل ما كان عليه مج سوء انل و داىلربة الضبربت وكالربحة ايفربدال وانصربام
واألأى مث سقرب هنربا علرب ملربأل امربربال وعرباد علرب مربا كربان عليربربه يفربا اسربربت اد مربج وربربه
()1

وما يفج وا موورا متقبال.

( )1أ د الحي و  :مقا د امع والعيفحة موقت:
http://www.feqhweb.com/vb/t1758.html
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إن االمتنربام عربربج ايفربدال امربربع وربو مربربج األمربور ا ققربربة هقا ربد امربربع إأ أن اجتيفربربام
اه ليفم ه ا اهوسأ العديأ ال ي ون إال عل كليفة التو يد سربل إن ال ربح األساسرب
و رب ا االجتيف ربربام الع ربرباه ال ربربنوي إِ ربربا ه ربربو إلع ربربالء دال إل ربربه إال ارد ال ربربج متحقرب رب ربربا و ربربدة
اه ليفم و م وب ا ال وارل سين أ رب الحاسضربة الربج يفربت ،ل ربأ يفربج مقا ربد امربع
العدييفربربة مقويربة هرب الحاسضربربة وموثيرب هرب الصربربلة لرب لأل يضلرب مربربج اه ربربلأ الرب ي شربربح ه ار
مبربربار ومعربربا دربربع سيتربربه أن ي ربربع حتقي رب كربربل مربربا يقربربوي ه رب الصربربلة و ينيفي ربربا ويبتعربربد
عربربج كربربل أمربربح يضربربع ا ويوهي ربربا يضربربحح العصربرببيات العحقيربربة واليربربعارات القوميربربة والنع ربحات
ينة وانيوم ر عز وجل وْتيفت مت إخوا ه علرب

ايفاهلية والتحزسات الضيقة ويلزم ال
()1
التو يد واإلٕان.
ن ي عل ألأل وجعل مج موسربأ امربع ح ربة للوربدال وإعربالء اليربعارات امزسيربة
وال ربربدعوة أل رب ربربار ااؤ يرب ربربة أدى أل ربربأل إ اال ي رب رب ال عرب ربربج أك ربربح ار وقرب ربربد قرب ربربال ار معرب ربربا :
ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ (البقربربحة )817 :وإ التويفربربت والتدربرباهح ور ربربت شربربعارات
معينرب ربربة ور رب ربربا أدى إ اع رب ربفا آخ رب ربحيج عل رب رب دعومرب ربربه وه رب رب ا الشرب ربربأل يرب ربربؤدي إ ا ق رب ربربام
اه ليفم وقد يؤدي التداهح إ التزا أ والتدا ت ويفم عنربه وقربوم األأى وال ٔ رب أن
ه رب ا ي رب ه س رب جواء األمربربج امربربع ويربربحوم اآلمنربربم وه رب ا مربربج األمربربور الربربج شربربدد الي ربحم
امني ،عل عدأ أ مج يقف ا وقد صلد التاري اهعا ح سعربف امربوادث الربج
مدخل ه ا اإلاار ْج من ا امورباج سربوى ال و رب واألأى سربل لقربد أمهقربد أرواح
سحي ة وخحسد ٌتل ات و يعد أموال وكل ألأل س ب ايفدال وار اه تعان.

( )1عبد الحمال سج عبد ا ج البدر :مقا د امع دار ال ضيلة للنيح ع41 44
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ثالجا :توضيح مفَوو االتساراتييية وماٍية االتساراتييية السعودية الشاملة يف
مواجَة مظاٍر التفرق والتحزب يف موتسه احلج:
ميرب رب رب ل انضرب رب رب االسرب رب ربفاميوية ش رب رب رب اجمل رب ربرباالت رب ربربيفا ا لنو رب ربرباح العيف رب ربربل وسل رب ربربو
األهدال لرب لأل معيفربد ًتلرب ،اهؤس ربات اإلداريربة واالقتصربادية وال ياسربية واإلعالميربة إ
و ت اسفاميوية معينة يفعل العيفل أكالح عالية.
ال ال رب سايفوا رب األمنيربربة
ومصربربضلف اسربفاميوية هربربو مصربربضلف يو ربربا قربربدمي ارمربربب
والع حية قد اهتيفد االسفاميوية التقليدية سي ل كبري سالعيفليربات الع رب حية (دراسربة
اميفربالت خضرب اهعربار الت ربري ربول الصربحام ربج القيربادة علرب األر ) ماركربة كربل مربربا
مبق لل ياسة .ل ج اه وم ال السي ال ي ٕيز سم ىرباع امربحب وال ربالم مربح اه ربان
لندام جديد داخله يتواجد اه ومان سي ل ًتل أو مندمع وي يفربالن االسربفاميوية
الربربج مربربج اآلن صربرباعدا ال ٕ ن ربربا أن حتربربد رب ا وربربال وا ربربد ق رب يتعل رب سربربامحب وال
رب ا امقربربل الع رب حي .االس ربفاميوية العيفلياميربربة متربربد إما ت ربربا
ٕ ربربج أن من ل رب عل رب
سقربربوة مربربج قبربربل اس ربفاميوية شربرباملة م خ رب ام ربرببان مجيربربت التضربربورات واألسعربرباد ايفديربربدة
()1

أي عيفل.
ومتتلأل اهيفل ة العحسية ال عودية حسة ثحية إدارة اميربود البيربحية عربو موسربأ امربع
وهرب حسربربة ال ٕ ربربج مقار ت ربربا سرب ي ربربال مربربج األ ربوال سرب ي يفعربربات عاهيربربة أخربربحى يرب
مواك رب ه رب ايف ربربود اه ربربتودات التقنيربربة الع ربربا مربربج أج ربربل االس ربربت ادة من ربربا عض ربربي

( )1الح يُّول :مدخل إ ال ح اإلسفاميو
ال ياسية دت ع .27
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ومضربربويح سنيربربة مندومربربة امربربع والعيفربربحة سضربربحل عليفيربربة مبت ربربحة و اعلربربة )1(.وهرب التوحسربربة الالحيربربة
م ت مج حا سل مج مضا ح ج ود عدة قضاعربات وميربة وأهليربة جنربدت كربل ااقاةربا
وعيفلد عل مضويح خواةا مج أجل حتقي أعلرب درجربات األمربج وال ربالمة والحا ربة لربزوار
سيد ار امحام وسعربد عقربود مربج العيفربل الربدءوب اه لربص وحتربد شربعار خدمربة امرباج أما ربة
وشحل وم ؤولية استضاعد اهيفل ربة العحسيربة ال ربعودية أن مؤسرب السربفاميوية شرباملة ال
ي ربرباد اهال ربربم ْربربد ي ربربا ث ربحات وكليفربربا كربربان األمربربح متعلقربربا س رب مج ربربيول الربربح ج وحتقي رب
مقا ربربد امربربع ال ربربوى وا ا دربربة عل رب األج ربواء التعبديربربة الحو ا يربربة الربربج ال عالض ربربا مصربربا
د يوي رب ربربة ش ص رب ربربية وال م رب ربربدر رب رب رب وها دع رب رب ربوات زسي رب ربربة أو م هبي رب ربربة وااؤ ي رب ربربة إال وٍرب رب ربربد
اهؤس ات ال عودية الح ية من ا واألهلية م تن حة س ل قوةا وااقت ا.
رابعا  -ملوىات االتساراتييية السعودية الشاملة يف مواجَة مظاٍر التفرق
والتحزب يف موتسه احلج:
مرب ربحمب االسرب ربفاميوية عيفوم ربربا ويفوع ربربة م ربربج اهع ربربايري وهرب رب منضبرب رب علرب رب االسرب ربفاميوية
األمنية سي ل كبري ول ن ا ال مقتصح علي ربا قرب ومتيفالربل ملربأل اهعربايري  :وجربود منا ربة
أو ةديربربد مربربو ح أعل رب م ربربتوى قيربربادي ،ربربول مجيربربت األهربربدال وال ايربربات أو أ ربربدها عل رب
األقل عصيص وم لي ،القاؤيفم عل االسفاميوية ويفوعة مج اه ام.
رب أا أرد ربربا أن ضب رب ه رب اهعربربايري عل رب االس ربفاميوية الربربج مضربربع ا اهيفل ربربة موسربربأ
امربربع السربربد علينربربا أن َربربدد أوال ايف ربربات اه ربرباّة و ربربت ملربربأل االس ربفاميوية ومضبيق ربربا
مصربربني ا إ ق ربربيفم و ربربيفج كربربل ربربن ،ىيفوعربربة مربربج
وقربربد اجت ربربد ا ه رب ا البح رب
القضاعربات واوي ربات الربج م رباهأ سيرب ل مباشربح ا ا دربة علرب أجربواء الو ربدة ومواج ربربة
( )1ىلة امع والعيفحة ومارة امع اهيفل ة العحسية ال عودية م 18ج 1678 44ع48
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كل ما مج ش ه أن يؤدي إ الت حل
-1

موسأ امع:

الجهات أو المؤسسات الرسمية:

و قصد ا ملأل اهؤس ات ام ومية اه ولة قا و يا تاسعة موسأ امع وال رب ح علرب
مربو ري كربربل مربربا يلربربزم ماديربربا ومعنويربربا إلٍربرباح موسربأ امربربع علرب مجيربربت األ ربربعدة وموجربربد هرب ا
الق ربربأ ع ربربدة ج ربربات ومي ربربة س ربربل ال ب ربربالو إأا قلن ربربا أن ك ربربل القضاع ربربات ام ومي ربربة الح ي ربربة
م ربرباهأ سيرب رب ل أو س ربربوخح إٍ ربرباح موس ربربأ ام ربربع وق ربربد ص ربربح ا هرب رب ا الق ربربأ ايف ربربات
اه رب ولة م ربربؤولية ر ي ربربة مباش ربربحة الت ض ربربي والتن ي رب م ربربع آم ربربج مربربج أي ربربوم م ربربج أ ربوام
اه ااح ربع يربو ح ايفربو اهالؤربأ ماديربا ورو يربا ل ربل امورباج رب يقضربوا رب أ ويحجعربوا
إ سل ربربدا أ س ربرباهم ربرباِم ق ربربد أدوا مناس رب رب أ ي ربربح وس رب رب ولة و رو ا ي ربربة عالي ربربة ال
ي ربربدرها ش رب ء وه ربربو ايفا رب ال رب ي لربربه عالقربربة مباش ربربحة و ربربوم دالن ربربا وسنقتص ربربح سي رب ل
ًتصربربح عل رب مو ربربيف ج ربود ثالث ربربة قضاعربربات ر ي ربربة ه رب  :القضاع ربربات األمنيربربة القضاع ربربات
العليفيربربة القضاعربربات اإلداريربربة مربربت إعضربرباء أماللربربة ٌاللربربة عربربج كربربل قضربربام مربربج ه رب القضاعربربات
الالالث .ساإل ا ة إ سيان دور كل وا دة من ا ساختصار.
-2

الجهات أو المؤسسات األهلية:

و قصد ا مؤس ات اجملتيفت اهد الج م رباهأ سيرب ل مباشربح إٍرباح موسربأ امربع
وه كالرية يرب ٍربد عربدة مؤس ربات ومجعيربات وهي ربات أهليربة مي لربحل كربل موسربأ دمربة
امواج ش اجملاالت وقد اخف ا من ربا مالربه عالقربة مباشربحة و ربوم دالنربا وهربو مواج ربة
الت ربربحل والتحربربزب وام ربربام علرب مقصربد الو ربربدة وايفيفاعربربة موسربربأ امربربع وقربربد ركز ربربا علرب
ايف د ال ي مب له حقة ال يا ة والدور ال ي يقوم سربه الربدعاة والعليفرباء اهيفل ربة لتبصربري
امورب ربرباج قا رب ربربد امرب ربربع ومعلرب ربربييف أ مناس رب رب ه لضرب ربربيفان رب ربربع يبتعرب ربربدون يرب ربربه عرب ربربج ايفرب ربربدال
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ويت ح ربربون يربربه ل رب كح ار عربربز وجربربل وْتنبربربون يربربه كربربل مد ربربح مربربج مد رباهح التيف ربربأل سالربربد يا
ومتاع ا ريجعون إ سلدا أ كيوم ولدةأ أم اةأ.
والي ل اآلم يو ف اهؤس ات الح ية واألهلية الج عض ومن اسفاميوية اهيفل ة الياملة
مواج ة التحزب والت حل

موسأ امع.

اإلستراتيجية
الشاملة
الجهات
الرسمية
القطاعات
األمنية

القطاعات
العلمية

الجهات
المدنية
القطاعات
اإلدارية

الدعاة
والعلماء

فرقة الكشافة

الي ل ( )11يو ف م و ات االسفاميوية ال عودية الياملة لليفحا دة عل الو دة
ومواج ة الت حل موسأ امع.

سعرب ربربد أن و رب ربربحنا إمجرب ربرباال -مرب ربربج خرب ربربالل الي رب رب ل أعرب ربربال  -أهرب ربربأ م و رب ربربات اس رب ربفاميوية
اهيفل ة مواج ة الت حل والتحزب موسأ امع نتقل إ مو ربيف دور كربل قضربام مربج
القضاعربربات سربربال ة الرب كح مربربت إعضربرباء أماللربربة سربربارمة عربربج ملربربأل القضاعربربات وسربربنبدأ سالقضاعربربات
الج منتيف إ ايف ات الح ية مث متلوها ايف ات األهلية عل النحو اآلم:
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أ-

القطاعات األمنية:

يفربربت ومارة الداخليربربة ًتلربرب ،القضاعربربات األمنيربربة العاملربربة موسربربأ امربربع ومعتربربو هرب
الومارة مربج أهربأ الربومارات الربج وربا سصربيفات وا ربحة ٍرباح موسربأ امربع مربج عربدة ربوا
كيفا معد مربج أهربأ ايف ربات الح يربة الربج مضربت كربل ااقاةربا وخربوات رجاوربا سرببيل ربيفان
أمج وسالمة امورباج مربج مجيربت األخضربار يرب مضربت الربومارة كربل سربنة خضربة أمنيربة ي يفربة
م ربرباهأ ي ربربا ك ربربل القضاع ربربات اهنتيفي ربربة إ ومارة الداخلي ربربة وي ربربتأ العيف ربربل و رب رب اس رب ربفاميوية
مت املربربة سالتن ربربي مربربت ومارات وقضاعربربات وميربربة وأهليربربة متعربربددة ومربربج سربربم اوي ربربات الربربج
ندها الومارة كل موسأ ندمربة امورباج وا ا دربة علرب أجربواء االسربتقحار وميرباعح ال رب ينة
واألمربربان ٍربربد هي ربربة الربربد ام اهربربد والقربوات انا ربربة ألمربربج امربربع والعيفربربحة وقربوات الضربوارئ
واليرب ربربحاة .وكرب ربربل هي رب ربربة مرب ربربج ه رب رب اوي رب ربربات معيف رب ربربل جرب ربربو م رب ربربج التن رب ربربي والتنرب ربربا أ الب رب ربربديت
واإلخالع اهنقضت الندري ل اية وا دة ميح ة ه موسأ ع اجف مربج النربوا األمنيربة
كرب ربربل اهواقرب ربرب ،واهيرب ربرباعح
ييرب ربربعح يرب ربربه امورب ربرباج أن مرب ربربة رعايرب ربربة حترب ربربوا أ مرب ربربج كرب ربربل جا رب رب
ربربم الند ربربام ومواج ربربة ك ربربل أ رب ربوام األخض ربربار م ربربج
واهناس ربربأل ومحك ربربز ه رب اوي ربربات عل رب
م يل محكة اهيرباة علرب ج ربح ايفيفربحات و ربف االعتصربام واليرب –إن ربدث ال ربف
ار -كيف ربربا مت ربربو م يف ربربة م ربربو ري األم ربربج ح ربربي جب ربربل عح ربربات و مي ربربعحي م ربربو ومزدل ربربة
العا ربيفة اهقدسربة وال ربيضحة علرب اهوقرب ،عنربد

ساإل ا ة إ منت التويفعات واه ريات
()1
اماجة.
الواقت أن مو وم إدارة اميود هو مج أهأ م ام القضاعربات األمنيربة

موسربأ امربعل

ألن اإلدارة الناجحة ميد يت ل ،مربج قحاسربة ثالثربة ماليربم رباج يتواجربدون

م ربان وا ربد

( )1ىلة امع والعيفحة م  84أو اموة  1678ع .82 -84
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و ممان وا د لربي مربج األمربور ال رب لة وال ٕ ربج النورباح مالربل هرب اه يفربة إال سو ربت
انضرب رب واالسرب ربفاميويات الي ربرباملة ال ربربج ال م ربربل جا ب ربربا م ربربج ايفوا رب رب وال ش ربربأل أن إدرا
ايف ربربات اه ربربؤولة وال اعلربربة لعدربربأ ه رب اه يفربربة ووعي ربربا سصربربعوست ا يربربد ع ا للعيفربربل اهتوا ربربل
لالست ادة مربج انربوات اهفاكيفربة علرب مربدى سربنوات مربج العيفربل هرب ا القضربام ساإل ربا ة
إ االسرب ربربت ادة مرب ربربج التقنيرب ربربات امديالرب ربربة ومرب ربربج سعرب ربربف التورب ربربارب الدوليرب ربربة ك رب رب دارة اميرب ربربود
األلعاب األوهبية وك ج العا  .وه ا ما يقود ا إ امدي عربج قضربام آخربح مربج القضاعربات
اه ربرباّة إع ربربداد ومن يرب رب االسرب ربفاميوية الي ربرباملة هواج ربربة الت ربربحل وام ربربام علرب رب و ربربدة
ايفيفاعة
ب-

امع.
القطاعات العلمية:

متالل كل مج ومارة امع وومارة اليربؤون اإلسربالمية واألوقربال والربدعوة واإلرشرباد وومارة
اإلعربربالم والالقا ربربة ايف ربربات الح يربربة الربربج مضربربأ قضاعربربات عليفيربربة م ربرباهأ مندربربيأ اه ربؤمتحات
والن ربربدوات ال ربربج يف ربربت ومن رب رب البح ربربوث والدراس ربربات العليفي ربربة ال ربربج م ربربج ش رب رب ا أن م ربربدرج
القضربربايا واهي رب الت اهتعلقربربة سربربامع واموربربيع ومقربربدم املربربول اهناسربرببة صو رب ا ي رب
متب ربربت ك ربربل ومارة م ربربج هرب رب ال ربربومارات هي ربربات معين ربربة معيف ربربل علرب رب إقام ربربة الن ربربدوات واهرب ربؤمتحات
العليفي رب ربربة وعقرب رب ربربد االجتيفاعرب رب ربربات والنرب رب ربربدوات اإلعالميرب رب ربربة قب رب ربربل كرب رب ربربل موسرب رب ربربأ رب رب ربربع لدراسرب رب ربربة
اه ربربتودات والت ضربربي لربرببعف اهيربرباريت العليفيربربة الربربج م ربرباهأ مضربربويح ربربوم مربربج انربربدمات
ْيفت سم البحوث العليفيربة واميفربالت التوعويربة وايفربواؤز التح يزيربة الربج ةربدل إ ام ربام
عل مقا د امع وموعية يول الربح ج سقدسربية اه ربان والزمربان و ربال أ علرب االسربت ادة
مربج دروج وعربو امربع
والتبا ف سم اه ليفم.

ا ا دربة علرب و ربدة األمربة واالستعرباد عربج كربل مربا يربؤدي إ ال حقربربة
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العيفربربل العليف رب والتوعربربوي متضربربا ح ج ربربود الربربومارات ال ربرباسقة ويتول رب التن ربربي سربربم
أ لب ربربا علرب سربرببيل اهالربربال ٍربربد ومارة اليربربؤون اإلسربربالمية من رب ج ودهربربا مربربت ومارة اإلعربربالم
لتبليربو رسربربالت ا التوعويربربة والتوجي يربربة اهتعلقربربة د ربربم مقصربربد الو ربربدة و برب الت ربربحل والتحربربزب
ومعتيفربربد كربربل وا ربربدة مربربج هربربامم الربربومارمم عل رب الربربومارة األخربربحى لالسربربت ادة مربربج اإلم ا يربربات
اهتا ة مبليو الحسالة وو ت خضاب عليف موعوي مت عليه.
و ربربود أن يربربري -كيفالربربال هرب ا اجملربربال -إ قضربربام عليفرب مربرباست لربربومارة امربربع يقربربوم كربربل
سنة سعقد دوة عليفية متناول موا يت متنوعة متعلقة سامع وامواج والنربدوة عيفربل عليفرب
أو أ ول عحيقة يربدخل ربيفج م و ربات االسربفاميوية اليرباملة الربج منت و ربا اهيفل ربة منرب
س ربربنوات وعق ربربود إا ربربار ا ا د ربربة عل رب رب و ربربدة ومجاع ربربة اه ربربليفم ام ربربع ستي ربربري أداء
اهناسأل و ج إدارة اميود ومضويح اهنيوت واوياكل اهناسبة ل ل ألأل.
دأسد ومارة امع عل إقامة دوة امع ال وى عل مدى أكالح مج ثالثربة عقربود ربة
اه حمة دضور ُبة مج العليفاء وال ق اء واه حيج وال تاب مج داخل اهيفل ربة وخارج ربا
وحتحع الندوة كل سنة عل عصيص مو وم مج اهو ربوعات اوامربة الربج أشربار إلي ربا وميربح
ام ربربع ال ربربعودي سن ربربدر س ربربج ييف ربربد و ربربار سقول ربربه :د ...م ربربتعح ومن ربرباقش ّ ربربا م ربربج ّ ربربوم
اه ربربليفم أو ايفو ربربا مربربج ايفو ربرباةأ إلْربرباد ال ربرببل ال يلربربة لالرمقربرباء ساإل ربربان اه ربربلأ
()1
لتعزيز دور هزيد التقدم ألمته...د
وةربدل ومارة امربع مربج خربربالل عقربد هرب النربدوات إ إسربحام الربدور الالقربا وامضربرباري
الرب ي مضربربضلت سربربه اهيفل ربربة ندمربربة امربربع واموربربيع والت كيربربد علرب الربربدور الالقربربا وامضربرباري
( )1سن رب ربربدر س رب ربربج ييف رب ربربد و رب ربربار :رب ربربدوة ام رب ربربع ال رب ربربوى رؤى ..ومضلع رب ربربات www.haj.gov.sa/
(.)8116/11/81
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لليفدينربربة اهقدسربربة وأسناؤ ربربا عربربو العصربربور اه تل ربربة وإس ربحام أهربربأ اإلٍربربامات واهيربربحوعات الحاؤربربدة
والتضربربورات اهتال قربربة امربربحمم الي ربحي م ندمربربة اه ربربليفم ومحسربربي مبربربدأ امربوار ال ربربحي
اوادئ لقضايا األمة اإلسالمية مج خالل موسأ امع عو وجربود هرب األعربداد ال ربرية مربج
امويع .
كيفربربا ةربربدل الربربومارة مربربج خربربالل ه رب ا التويفربربت البحال رب اإلسربربالم إ حتقي رب التوا ربربل
العليف البناء مت اهؤس ات وا ا ل العليفيربة والبربا الم اهت صصربم معدربأ دول العربا
وحتقي رب اهزيربربد مربربج الت امربربل والتربربوخ والتعربربارل سربربم أسنربرباء األمربربة اإلسربربالمية وإرسربرباء قواعربربد
العيفربربل ايفيفربرباع اهو ربربد ألسنربرباء العربربا اإلسربربالم الربربحد عل رب اليربربب ات الربربج حتربربوم ربربول
العقيربربدة واألمربربة والالقا ربربة والتعحيربرب ،س ٍربربامات الربربومارة ندمربربة امربربع واموربرباج وألربربأل إس رب اماً
من ربربا من ي رب رب اس رب ربفاميوية اهيفل ربربة اواد ربربة لتق ربربدمي أ ض ربربل ان ربربدمات للحو ربرباج والعيف ربربار
والزوار.
ومج سم اهو وعات الج مناولت ا الندوة والج وا عالقة و وم دالنا:
 الندوة رقأ  :1612 /88امع منضل لتحقي التعارل سم اه ليفم. الندوة رقأ  :1681 /86كي ية معزيز التوا ل اإل ا سم امواج أثناء موسأ امع. الندوة رقأ  :1681 /81التعارل الالقا مج خالل موسأ امع. الندوة رقأ  :1684 /71القيأ ال لوكية اإلسالمية امع.وكل مو وم مج هرب اهو ربوعات ييربتيفل علرب يرباور متنوعربة مضربأ سربدورها ىيفوعربة
مج البحوث اهتيفيزة.
وقد خصصد دوة اهوسأ اها (1671هرب ) هو ربوم معدربيأ شربعاؤح ار امربع
وقربربد أمجربربت البربربا الون اهيربرباركون ي ربربا علرب أن االستعربرباد عربربج كربربل مربربا ٕرب األمربربج وال ربربالمة
امربربحمم اليربحي م واهيربرباعح اهقدسربربة أو ٕرب أمربربج اموربرباج و ربربيول الربربح ج مضلرب شربربحع
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أساس كل شعرية مج شعاؤح امع.كيفا أكدوا عل أن اإلخربالل رب ا ايفا رب يعربد مربج
أسربربحم ربربحوب اإلمربرباد ام ربربحم وأن اهضل ربربوب ه ربربو محس ربربي ا ب ربربة والتعد ربربيأ واإلج ربربالل عن ربربد
اه ليفم كا ة ليعاؤح امع ومياعح والن ي ياعح امع وشربعاؤح عربج أن م ربون م ربح اً
لل ربربو وميربربدا اً لض ربحا
()1
اهتعلقة سامع.

الي صربربية والص ربحاعات اه هبيربربة والتوعيربربة س ّيربربة ا ربفام األ ديفربربة

ج -القطاعات اإلدارية:
م م ومارة امع عل رأج القضاعات الح ية اإلدارية الج متو اه ربؤولية اهباشربحة علرب
إدارة موسربربأ امربربع والت ضربربي لربربه ي رب مقربربوم الربربومارة سو ربربت الل ربواؤف اهنديفربربة هوسربربأ امربربع
والعيفربربحة كيفربربا مقربرب ،سي رب ل مباشربربح عل رب من ي رب ملربربأل الل ربواؤف ومضربربت حتربربد اندمربربة موقعربربا
إل فو يربربا ساسربربأ البواسربربة اإلل فو يربربة لربربومارة امربربع يرب س م ربربان أي شرب ص أن يضلربربت علرب
التع ربربحل عل رب ًتلربرب ،اإلج ربحاءات الالممربربة للح ربربع أو

اهعلومربربات الضربربحورية الربربج م ربرباعد
العيفحة.
ومض ربربضلت ال ربربومارة ويفوع ربربة م ربربج اه ربربام ال ربربج مص رب كل ربربا

خدم ربربة و ربرباج سي ربربد ار

ام رب ربحام ومت يرب ربربن أ مرب ربربج امرب ربربع والعيفرب ربربحة ىلرب ربربحول مي رب ربربحة و أج رب ربواء م يفحهرب ربربا الضيف نين رب ربربة
وال رب ينة ومبربربدأ ملربأل اه ربربام منرب أن ي ربربح امربرباج أو اهعتيفربربح أداء الن ربربأل رب عودمربربه
إ وانه وه م ام :إشحا ية مندييفية رقاسية وقد دد قحار ىل الربومراء رقربأ ()196
ستاري 1686/14/84هرب اه ام انا ة سربامع وهنربا م ربام ٌاثلربة سربالعيفحة ربددها مندربيأ

( )1أ رب رب رب ربربد او رب رب رب ربربالع :د رب رب رب ربربدوة ام رب رب رب ربربع ال رب رب رب ربربوىد :اه رب رب رب ربرباج س رب رب رب رب مج ام رب رب رب ربربحمم م رب رب رب ربربج رب رب رب ربربحوب اإلم رب رب رب ربرباد
.)8116/11/11( http://alhayat.com/Articles/
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()1

خدمات اهعتيفحيج الصادر سقحار ىل الومراء رقأ ( )67ستاري 1681/4/11هرب.
ومتبربربت ه رب الربربومارة ىيفوعربربة مربربج القضاعربربات كقضربربام الت ضربربي والتضربربويح وقضربربام النقربربل
واهيرباريت واهيرباعح اهقدسربربة وقضربام اإلدارة العامربة موربرباج انربارج ...ساإل ربا ة إ م ترب
إدارة اهبادرات االسفاميوية وهو م ت استحدث من فة لي د اويلة س ربح متاسعربة
ومحاقبة انض االسفاميوية للحع.
إن العيفل ال ي مقربوم سربه ومارة امربع ال يربحمب س يربام امربع وأداء اهناسربأل ح رب كيفربا
يبربربدو لليفتربرباست ألول وهلربربة سربربل إن العيفربربل ال ينقضربربت ا ربوال أيربربام ال ربربنة بيفوربربحد ايربربة موسربربأ
امربربع يبربربدأ التحضربربري لليفوسربربأ التربرباع مربربت دراسربربة النتربرباؤع اهتحققربربة لالسربربت ادة مربربج إْاسيربربات
العيفربربل ومربربدار سربربلبيامه و قاؤصربربه اهواسربربأ التاليربربة و ييفربربا يتعل رب سربربدور الربربومارة ا ا دربربة
عل أجواء الو دة ومواج ة كل مداهح الت حل ال م اهتيفام الربومارة ٌاللربة وميربح امربع
وك ربربل القضاع ربربات العامل ربربة حت ربربد إدارم ربربه رب رب ا اهو ربربوم ومع رب رب مص ربربحٓات ال ربربوميح ع ربربدة
مناسبات وأمام و ود الدول اإلسالمية اهيفاللة للحواج مربج ًتلرب ،اهنرباا مربدى اهتيفامربه
سي رب ل ش صرب ور رب سا ا دربربة عل رب أج ربواء األمربربج وال ربربالمة يفيفيربربت اموربرباج وألربربأل ال
ي ربربتأ إال سالتص ربربدي ل ربربل أ رب ربوام اهد ربرباهح وال ربربلوكيات ال حدي ربربة وايفيفاعي ربربة ال ربربج ة ربربدل إ
م ربربديح ملربربأل األجربواء مربربج دعايربربة سياسربربية أو ااؤ يربربة أو دعربوات للتدربرباهح وشرب ل النربرباج عربربج
أداء اهناسربربأل واإلخربربالل سالندربربام العربربام الرب ي سرب حت اهيفل ربربة علرب و ربربعه ومضبيقربربه حتقيقربربا
لتعديأ شعاؤح ار ومقا د امع عيفوما.
( ) 1هزيربربد مربربج اهعلومربربات ربربول م ربربام ومارة امربربع ودورهربربا

خدمربربة اموربرباج واهعتيف ربحيج يحج رب ميربربارة

البواس رب رب رب رب ربربة اإلل فو ي رب رب رب رب ربربة ل رب رب رب رب ربربومارة ام رب رب رب رب ربربع علرب رب رب رب رب رب اهوق رب رب رب رب ربربت اآلمhttp://www.haj.gov.sa/ar- :

.)8116/11/11( sa/Pages/default.aspx
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يقربربول معربرباع وميربربح امربربع إاربربار حترب يح مربربج اسربربت الل موسربربأ امربربع أل ربحا سياسربربية:
دإن ومربربة اهيفل ربربة لربربج م ربربيفف ساسربربت الل امربربع أل ربحا سياسربربية وأ ربربا متنربربت منعربربا سامربربا
مجيربربت األعيفربربال الربربج متعربربار مربربت الت ربربح التربربام للعبربربادة وأداء الن ربربأل مالربربل موميربربت اهنيربربورات
()1

وإقامة التويفعات ألهدال سياسية واهداهحات وموميت الصور واأل المد.
ولي ربربد ومارة ام ربربع و ربربدها م ربربج يت ربرباست م ربربج النا ي ربربة اإلداري ربربة ش ربربؤون ام ربربع ولي ربربد
و ربربدها مربربج ي ربربتأ سضربربيفان أج ربواء الو ربربدة ولي ربربد و ربربدها مربربج يتصربربدى دربربزم و ربربأ مربربج
خالل القحارات وانض اهيدا ية هداهح الت حل والتحزب موسأ امع إأ ليفرب ج ربدا
كبربريا مربربج اربربحل أمربربري اهدينربربة اهقدسربربة وومارات أخربربحى اهيفل ربربة ول ربربج مبقرب ومارة امربربع
ه رب الواج ربربة الربربج مد ربربح مربربج خالوربربا سو ربربوح سياسربربة اهيفل ربربة حتربربد رعايربربة خربربادم امربربحمم
الي ربحي م رعايربربة اموربرباج و ٍربرباح ه رب ا اه ربؤمتح اإلسربربالم العربرباه ال ربربنوي وخلربربو مربربج
الصحاعات اه هبية والضاؤ ية والتداهحات ال ياسية.
ت-

العلماء والدعاة:

عليف ربرباء اإلس ربربالم وال ربربدعاة إ ار ه ربربأ ق ربربادة األم ربربة اهعت ربربدلون واهتيف رب ون س ت ربرباب ار
وسربربنة رس ربوله ربربل ار عليربربه وسربربلأ هربربأ أ ربربحاب دعربربوة ام رب والت ربربامف لربربي لربربدي أ
قربربد علرب ربربريهأ مربربج اواؤربرب ،اه ربربليفم إ ربربأ يربربدعون إ ار سام يفربربة واهوعدربربة ام ربربنة
امتال رب رب رب رب ربرباال لق رب رب رب رب ربربول ار س رب رب رب رب ربرببحا ه ومع رب رب رب رب ربربا  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ

( ) 1أجربربحت امربوار مربربت الربربوميح ربربحي ة ع ربربام ال ربربعودية وقربربد يربحمه قربربال عن ربربا العديربربد مربربج الصربربح،
ال عودية والعحسية.
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(النحربربل  )181لرب ا ال ٍربربد مربربج سيربربن أ متضح ربربا وال منحح ربربا وال إرهاسيربربا ربربأ القلرب النربرباسف ورب
األم ربربة أ ربربحاب ربربح الوس رب رب والت ربربامف والح ربربة عليف ربرباء اإلس ربربالم وال ربربدعاة إ ار ه ربربأ
اهؤهلون لقيادة سرب ينة النورباة هرب ا الوقربد العصربي الرب ي مربداعد يربه األمربأ علرب سربالد
اإلسالم محيد ب ا والقضاء عل عقيدةا ودين ا.
و موسربربأ امربربع يضربربضلت العليفربرباء والربربدعاة ربربؤوليات عدييفربربة ا ربربا وربرباج سيربربد ار
امرب ربحام وألّي ربربة العليف ربرباء وال ربربدعاة سي ربربان مقا ربربد ام ربربع ال ربربج ي رب رب م مق ربربدمت ا اجتيف رب ربام
اه ليفم واحتادهأ عل كليفة التو يد مربوع اهيفل ربة العحسيربة ال ربعودية عنايربة اؤقربة ست ربويج
العليفربرباء والربربدعاة واألؤيفربربة وحتضربربريهأ ه ربربام أ ايفليلربربة امربربع ول رب لأل ٍربربد كربربل الربربومارات
واوي ربات الح يربربة اهيفل ربربة م ربتعم ربربدماةأ ومعتيفربربد علرب استيربرباراةأ اليربربحعية اعربرباأ
أي إجحاء له عالقة ستح م خربدمات امربع وةي ربة األجربواء اهالؤيفربة مربع آمربج يتعامربل يربه
امواج مت سعض أ البعف معاملربة أخويربة ال جربدال ي ربا وال خربالل مربت معدربيأ لليربعاؤح
اهقدسربربة وإجربربالل لليف ربربان والزمربربان .ويتلقرب الربربدعاة واهيربربح ون عل رب ربربالت امربربع الدعويربربة
دورات للت ربربويج ميربربيفل عربربدة جوا رب أّ ربربا م هيربربل الداعيربربة امربربع ايفا رب العليف رب
ييفا يتعل سص ة امع وأهأ أ امه سنرباء علرب أيربام امربع وايفا رب العيفلرب سربري ر لربة
امع والتعامل مت امواج أثناء أداء اهناسأل سيرب ل مباشربح وألجربل ألربأل السربد أن ي ربون
الداعيربربة م ربربتعدا مربربج النا يربربة العليفي ربة واليربربحعية و رب اه يفربربة رب يربربتأ أداء الن ربربأل و رب
ال تاب وال نة وما عليه عليفاء األمة ومحاعاة التعلييفات والتندييفات اهحعية امع.
()1

ويفك ربربز دور العليف ربرباء وال ربربدعاة سصرب رب ة خا ربربة ربربول التوعي ربربة
( )1هزي رب ربربد م رب ربربج اهعلوم رب ربربات رب ربربول أّي رب ربربة التوعي رب ربربة

والتوعي ربربة مي ربربيفل ع ربربدة

ام رب ربربع يحجرب رب رب مي رب ربربارة موق رب ربربت ام رب ربربع والعيف رب ربربحة اآلم:

http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=mnt008.htm
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جوا رب وه رب ال متعلرب قرب سايفا رب العليف رب وكربربل مربربا ٔربربتص ساأل ربربام اليربربحعية اهضلوسربربة
للحربع سربربل ميربيفل التوعيربربة كرب لأل ايفوا رب التندييفيربة عربربو ربحورة موعيربربة امورباج الوا ربربديج
مربربج خربربارج اهيفل ربربة سالندربربام العربربام اهعيفربربول سربربه اهربربدينتم اهقدسربربتم وسربرباألخص اهيربرباعح
ال يقت اماج أية ًال ات قد م د وربه أو ربع إخوا ربه أو قربد مربؤدي
اهقدسة
إ ي ربربح ال و رب رب ومي ربرباعح ان ربربول أو ال حاهي ربربة س ربربم امو ربرباج وم ربربج ه رب رب اه ال رب ربربات:
التدرب ربرباهح ور رب ربربت أيرب ربربة شرب ربربعارات أات مرب ربربدلوالت سياسرب ربربية أو ااؤ يرب ربربة وإلقرب ربرباء انض رب رب أات
اهض ربربيفون التححيضرب رب ال ربربج مي ربربو علرب رب امو ربرباج وخا ربربة ساس ربربتعيفال م رب ربوات الص ربربوت
ومومي ربربت اهني ربربورات امزسي ربربة واجرب رب العليف ربرباء وال ربربدعاة هن ربربا ه ربربو الترب رب كري سع ربربدم جرب ربوام هرب رب
األمور ال وت يعلو عل وت التلبية وأكح ار.
و د ربحا ألّيربربة الربربدور ال رب ي يقربربوم سربربه العليفربرباء والربربدعاة و د ربحا لضربربحورمه اهلحربربة ٓضربربح
ال الري من أ ه ليت ح للدعوة وايف رباد سالل ربان كربل موسربأ ربع ينزلربون إ ميرباديج
اهيربرباعح اهقدسربربة ؤتلضربربون ساموربرباج يعدربربو أ وي رب كحو أ وين ربربقون مربربت سربرباؤح ايف ربربات
الح يربربة واألهليربربة العاملربربة امربربع ومربربن أ مربربج يت رب مربربج اهنربرباسح اإلعالميربربة اهتنوعربربة خا ربربة
القن ربوات التل زيو يربربة ال ضربرباؤية وسربربيلة لب رب رسربرباؤله التوعويربربة و صربرباؤحه األخويربربة وموجي امربربه
اليربربحعية كيفربربا ي ربرباهأ العليفربرباء مربربج داخربربل اهيفل ربربة ست رب لي ،ال تيبربربات والني ربحات التوعويربربة
الربربج ي ربرباعدهأ عل رب يربربحها سربربم اموربرباج إ ربربدى اوي ربربات اهد يربربة الربربج أ حد ربربا وربربا م ا ربربا
دالنا ه ا وه حل ال يا ة الج سنو ف دورها العنصح التاع.
ث-

فرقة الكشافة:

حقربربة ال يربربا ة هرب إ ربربدى اوي ربربات األهليربربة الربربج مقربربوم سنيربربام ال ربربد موسربربأ امربربع
والج مقدم للحواج خدمات جليلة متعل س ربالمت أ وسترب مم أي ربح ال رببل وربأ رب يربؤدوا
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مناس أ ي ح وس ولة و أمج وسالمة.
و ربربحل ال ي ربربا ة العامل ربربة س ربربامع هرب رب إ ربربدى ال ربربحل التاسع ربربة يفيفعي ربربة ال ي ربربا ة العحسي ربربة
الحيربربا ومعيفربربل علرب موثي رب
ال ربربعودية وهرب هي ربربة أات ش صربربية اعتباريربربة مقحهربربا الربحؤي
عالقاةربربا ساهؤس ربربات التعلييفيربربة وساوي ربربات االجتيفاعيربربة العاملربربة ميربربدان رعايربربة اليربربباب و
()1
اهياديج االجتيفاعية و اوي ات ال ي ية العحسية و اإلسالمية و الدولية
ويد رب ربربح دور ال يرب ربربا ة كا رب ربربة أعيفرب ربربال امرب ربربع ومقرب ربربوم ستقرب ربربدمي خرب ربربدمات متنوعرب ربربة
للحو ربرباج ومتيفت ربربت سع ربربدة خرب ربوات هرب رب ا اجمل ربربال الرب رب ي عيفل ربربد ي ربربه ه ربربدة ربرباومت ص ربرب،
()8

قحن.

سرب ربربدأت ال يرب ربربا ة ال رب ربربعودية مقرب ربربدمي خرب ربربدماةا لضرب ربربيول الرب ربربح ج أواخرب ربربح ال رب ربرببعينات
اووحيربربة مبربربادرة مربربج كيربربا ة م ربربة اه حمربربة و جربربدة و ألربربأل مربربج خربربالل أداء خربربدمات مضوعيربربة
مت سعف ايف ات العاملة امع من ربا اإلسربعال انربريي و اهربحور و الصربحة و ومارة امربع
و ريهربربا مربربج القضاعربربات الربربج وربربا عالقربربة سربربامع دركربربد من رب ملربربأل اهيربرباركة أّيربربة األعيفربربال
ايفليلربة الربربج يؤدي ربربا ال يربا ون موسربأ امربربع كربربل عربربام أكالربح مربربج ثالثربربة آالل كيربربال
كرب ربربل موسرب ربربأ رب ربربع ي و رب ربربون ايرب ربربة االسرب ربربتعداد لتقرب ربربدمي خرب ربربدماةأ لضرب ربربيول الرب ربربح ج
مع رب حات اهيربرباعح اهقدسربربة ربربة اه حمربربة ى ربربزيج جبيفيربربت أ ربوام الوسربرباؤل والتقنيربربات ندمربربة
اموربربيع إ ربربا ة إ أكالربربح مربربج أل رب كيربربال وج ربوال ساهدينربربة اهنربربورة و اهعربرباسح امدوديربربة
( )1ال يربربا ة

امربربع  ..أعيفربربال جليلربربة و خربربدمات مبدعربربة ىلربربة امربربع والعيفربربحة م  18أو اموربربة

.1678
( )8ال يا ة ص ،قحن

خدمة امويع

حي ة الحيا

الن

ة اإلل فو ية م 14161

)2014/11/12( http://www.alriyadh.com/778089

_______

485

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

واهضارات لليفل ة العحسية ال عودية(. (1
إن الص ات األخالقية وال لوكية الج يتيفيز ا أعضرباء ال ربحل ال يرب ية هرب مربج أكالربح
العوامربربل الربربج سربرباعدت هرب ال ربربحل علرب التيفيربربز إاربربار خربربدمت ا للحوربرباج يرب يتحلرب
شباب ال يا ة س عة الصدر والصربو ويتعرباملون مربت امورباج يرباعح ا بربة واألخربوة وهرب ا
مربربا ْعل ربربأ -ر ربربأ رب ح سربربج ربربالبيت أ -قربربدوة للحو ربرباج ووج ربربا مي ربربح ا لي ربربباب اهيفل ربربة
اهتضوعم موسأ امع.
ومربربج أسربربحم مربربا مقربربوم سربربه ال يربربا ة ال ربربعودية خدمربربة اموربربيع قيام ربربا س رشربرباد أكالربربح مربربج
ص رب ربرب ،ملي رب ربربون ماؤ رب ربربه ع رب ربربج م رب ربربان إقامت رب ربربه ساهي رب ربرباعح اهقدس رب ربربة ومق رب ربربدمي ان رب ربربدمات الضبي رب ربربة
واإلسربربعا ات األوليربربة وأل ربربأل مربربج خربربالل اه ربربارات الربربج ٕتل ربربا ال ي ربربا ة مربربج التعامربربل م ربربت
امواج مج خالل الل ات اه تل ة ومج خالل م ارات اه ربف وإعربداد انربحاؤ يرب أن
رجربربال األمربربج ال ربربعودي ي ربربتعينون ربحاؤ ال يربربا ة للقيربربام س ربواجب أ مربربج إرشربرباد و ربربري مربربج
انربدمات ا تربواء انال ربات واهيرب الت وامربحع علرب ةدؤربة امورباج س ربل ربورة ٌ نربة
كيفرب ربربا يقرب ربربوم ال يرب ربربا ة سالتن رب ربربي مرب ربربت الرب ربربدعاة والعليفرب ربرباء يفرب ربربة موميرب ربربت ال تيبرب ربربات اإلرشرب ربربادية
والني ربحات التوعويربربة الربربج ميربربيفل اجملربرباالت الصربربحية واليربربحعية والتندييفيربربة وهربربو مربربا ي ربرباهأ
م ربرباّة عال ربربة مي ربربادة ال ربربوع ل ربربدى امو ربرباج سض ربربحورة ا رب ربفام الند ربربام وإمب ربربام التعلييف ربربات
اهنديفة للححكربة وًتلرب ،األ يربضة داخربل اهيرباعح اهقدسربة وال شربأل أن اهزيربد مربج التن ربي
سم ال يا ة وومارة الداخلية وومارة اليؤون اإلسالمية وكيا ة الدول اإلسالمية سربيزيد مربج
عالية الدور التندييف ال ي مقوم سه.
( )1ال يا ة

امع  ..أعيفال جليلة و خدمات مبدعة

)8116/11/18( http://www.scoutsarena.com
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يري آخح ديالنا عج ج ود ال يا ة ال ربعودية امربع ودورهربا ا ا دربة علرب
و دة ومجاعة اه ليفم إ أن حسة ال يا ة ال ربعودية هرب حسربة ثحيربة وراؤربدة درب وهرب ا
م ربربا د ربربت ج ربربات كيرب رب ية عاهي ربربة م ربربج دول أورسي ربربة لالس ربربتعا ة ربربوة ال ي ربربا ة ال ربربعودية
التعامربل مربت اميربود وإدارة التويفعربات الضرب يفة منضقربة يصربورة ( )1يرب أثبتربد ربحل
ال ي ربربا ة ال ربربعودية للع ربربا كلرب ربه أ ربربا م ربربتح وس ربربام اس ربربتحقال علرب رب ج وده ربربا ال ب ربربرية
ربج التعامربل مع ربأ و رب أخربالل إ ربا ية قربل دريهربا أي يفعربات
خدمربة امورباج و
عاهية مج أي وم.
____

( )1البات سحيضا ية وسويدية لالست ادة مج حسة ال يا ة ال عودية

مواسأ امع

.)2014/11/12( http://www.scoutsarena.com
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خامتة البحث وتىصياته:
يتو ربربه موس ربربأ ام ربربع ك ربربل س ربربنة س ض ربربل ار ع ربربز وج ربربل مث س ض ربربل ايف ربربود ال ربربج مب رب وا
اهيفل ربربة العحسيربربة ال ربربعودية مربربج ٍربرباح إ ٍربرباح ور ربربأ الدربربحول االسربربتالناؤية الربربج متربربح ربربا
األم رب ربربة اإلس رب ربربالمية ال رب ربربنوات األخ رب ربربرية م رب ربربج مي رب ربربادة س رب ربربا ات ان رب ربربالل والتن رب ربربا ح س رب ربربم
اه ربربليفم ومربواع اال ق ربربامات الضاؤ يربربة وامزسيربربة كربربل سربربالد العربربا اإلسربربالم ور ربربأ
عربربول ال الربربري مربربج ايف ربربات الح يربربة واليربربع بية خربربارج اهيفل ربربة العحسيربربة مربربج أن ملق رب ملربربأل
انال ربربات سدالوربربا عل رب موسربربأ امربربع إال أن ألربربأل ٓربربدث ديفربربد ار معربربا وىللربربد
ال لضات ال عودية ٌاللة اوي ات ام ومية واألهلية م يضحة علرب اهوقرب ،ماسرب ة
ربربج الت ض ربربي والتن يرب رب والتن ربربي س ربربم ًتل ربرب ،اوي ربربات
سزم ربربام األم ربربور ع ربربج احيرب رب
والقضاع ربربات م ربربج أج ربربل ا ا د ربربة عل رب أج ربواء األم ربربج اهي ربرباعح اهقدس ربربة و ام ربربحمم
اليحي م واهدينتم اهقدستم سص ة عامة.
وقد مبم لنا مج خالل ه ا البح ايف د ال ي مب له عدة قضاعات ومية وأهليربة
اهيفل ربربة العحسيربربة ال ربربعودية سربرببيل ربربيفان موسربربأ ربربع خربربال مربربج الص ربحاعات ال ياسربربية
وايفدال اهرب هة والضرباؤ كيفربا امضربف لنربا مربج خربالل ياولربة اسربتقحاء الربدور الرب ي مقربوم سربه
ًتلربرب ،القضاعربربات م ربربدى التن ربربي سين ربربا وم ربربدى اعتيفربرباد ايف ربربات ام ومي ربربة عل رب ج ربربود
اجملتيفربربت اهربربد وعل رب اسربربتواسة ه رب ا األخربربري ل ياسربربة ام ومربربة رعايربربة اموربرباج و ربربيفان
األمج وال المة تل ،أ واع ا ايلة موسأ امع سربل علرب مربدار ال ربنة للربزوار واهعتيفربحيج
ال يج ي تيفح موا دهأ عل سالد امحمم ايلة العام.
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و ختام ه ا البح مو البا الة ا ي م:
 -1عيف ربربل د ربربوث ودراس ربربات عليفي ربربة ة ربربتأ ست ضي ربربة ايف ربربود ام ومي ربربة واألهلي ربربة الحامي ربربة إ
ا ا دربربة علرب مجاعربربة اه ربربليفم واهتصربربدية ل ربربل مدربرباهح الت ربربحل موسربربأ امربربع لتربربوم
مل ربربأل البح ربربوث ام يف ربربة الي ربربحعية والض ربربحورة الواقعي ربربة م ربربج ال ياس ربربة العام ربربة لليفيفل ربربة
الحا ضة لح ت أي شعارات سياسية أو ااؤ ية.
 -8ا ربربضالم العليف ربرباء وال ربربدعاة سال ربربدور التوع ربربوي اهضل ربربوب م ربربن أ ا ربربا و ربرباج سي ربربد ار
امحام وهرب ا الربدور ْرب أن يبربدأ العليفرباء خربارج اهيفل ربة ًتلرب ،األقضربار يرب
يتعاملون مت ورباج سلربدا أ وأقضربارهأ سيرب ل مباشربح مث ي ربت يفله العليفرباء والربدعاة
داخل اهيفل ة سعد و ول امواج إلي ا.
 -7م الي ،ايف د التوعربوي الوقرباؤ مربج خربالل وسرباؤل اإلعربالم اه تل ربة علرب أن ي ربون
هنربربا من ربربي سربربم ًتلربرب ،وسربرباؤل اإلعربربالم الربربدول اإلسربربالمية مربربت وسربرباؤل اإلعربربالم
ال عودية لتعليأ اه ليفم مقا د امع وموعيت أ س ل اهداهح ال لبية الج م رب ء
لتلأل اهقا د.
 -6مضبي سعف التو يات الواردة الندوات واهؤمتحات العليفية اهتعلقة سربامع وخا ربة
ما ورد دوات امع ال وى ة اه حمة.
 -1التن ي سم ومارة الداخلية ال عودية وومارات الداخليربة البلربدان اإلسربالمية لو ربت
ميالربربال يض ربربب مصربربح ات امو ربرباج داخربربل اهي ربرباعح و اه ربربدينتم اهقدسربربتم يلت ربربزم س ربربه
معدربربيأ شربربعاؤح امربربع

امرباج كواجرب وارب ساإل ربربا ة إ االلت ربزام اليربربحع اهتيفالربربل
ومحاعاة قدسية الزمان واه ان موسأ امع اهبار .
و األخ ربربري ال أدع رب أ رب ق ربربد أهيف ربربد س ربربل ايف ربربود اهب ول ربربة إا ربربار ا ا د ربربة عل رب
و ربربدة ومجاعربربة اه ربربليفم امربربع والتصربربدي هدربرباهح ال حقربربة والتحربربزب كيفربربا أعربربفل
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سالتقص ربربري م ضي ربربة ج ربربود سع ربربف اوي ربربات ام ومي ربربة واألهلي ربربة س ربربب كالحة ربربا وقل ربربة
اهحاجت الج كتبد عن ا و ة ألأل أ اجت ربدت رب ن أ رببد يفربج ضربل ار
ومج الييضان.
عل وإن أخض ت يفج
و ل الل أ وسلأ و سار عل سيد ا ييفد وآخح دعوا ا أن اميفد ر رب العاهم.
الدكتورة و يدة سو دح سدي
ق نضينة  81ح 1674
اهوا لرب  17دي يفو 8116
____

_______

490

_______

اسرتاتيجية اململكة العربية السعودية في مواجهة مظاهر التحزب والتفرق في موسم الحج

املراجع:
أ_ الكتب والمجالت:

 -1أس ربربو ام ربربد ال رب ربزاع :إ ي ربرباء عل ربربوم ال ربربديج ج 11ت :س ربربيد عيفرب ربحان دار ام ربربدي
القاهحة.
 -8عبد الحمال سج عبد ا ج البدر :مقا د امع دار ال ضيلة للنيح
األكادٕي رب ربربة العحسي رب ربربة اه تو رب ربربة

 -7رب ربربالح يُّرب ربربول :م رب ربربدخل إ ال رب ربربح اإلس رب ربفاميو
الدِار كلية العلوم ال ياسية دت.
 -6الضربرباهح سربربج عاشربربور :م ربربري التححيربربح والتنربربويح ج 18الربربدار التو ربربية للنيربربح مربربو

واهؤس ة الوانية لل تاب ايفزاؤح دم 1626
 -1الضوي :جامت البيان عج م ويل آي القحآن دار ال ح سريوت 1626
 -4عادل سج عل اليدي :مقا د امربع القربحآن ال ربحمي ىلربة جامعربة أم القربحى لعلربوم
اليحيعة والدراسات اإلسالمية م  66أو القعدة 1686
م ربربري اس ربربج عالييف ربربم م ربربع  11كت ربرباب -اش ربربحون

 -9اس ربربج عالييف ربربم :ال ن ربربز الاليف ربربم
سريوت م8111 11
 -2القرب ربحاة :ايف ربربامت أل ربربام الق ربربحآن ج  18دار ال ت ربرباب الع ربربحت س ربربريوت م18
1618
 -6اسج مندور :ل ان العحب ج 19دار ادر.
 -11ىلة امع والعيفحة ومارة امع اهيفل ة العحسية ال عودية
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:ب_ المواقع اإللكترونية

http://www.feqhweb.com/vb/t1758.html
http://fatwa.islamweb.net/fatwa
www.haj.gov.sa/
http://alhayat.com/Articles/
http://www.haj.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
http://www.alriyadh.com/778089
http://www.scoutsarena.com
http://www.islamweb.net/ahajj/article
http://www.al-madina.com/node/407131/risala
http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=hqe0008.htm
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/312488
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فهرش احملتىيات
م

1

احملتىيات

أثر وسائل اإلعالمم ادلاارالرع ع الح و ال ع

مجاعة ادلس مني

الصفحة

5

أ.د .الصاوى الصاوى أمحد

دور ادلإسسالالالات اماتماعوالالالة واخل يالالالة

2

يف احملافظة ع ح اجلماعة ،متاسل األسرع و
دوره يف احلفاظ ع ح اجلماعة

49

د .هتاوي وداعت عثمان

دور األسالالرع يف يقوالالو الى ال ع الى

3

واحملافظة ع وها

والالة

د .داود بورقيبت

97

دور مإسسات التا وم الااىل الساىدية يف

4

تاسيس الى

ع الى

وة (تصىر مقرتح)

د .راويا عبد املعس اجلمـال
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139

فهرس املحتويات

دور وزارع التا الالوم الاالالا

5

ع ح اجلماعة

يف احملافظالالة

ً
(اجلاماة اإلسمموة بادل ي ة ادل ىرع أمنىذاا)

207

سلطان مسفر مبارك الصاعدي

دور ادلإسسات اماتماعوالة واخل يالة يف

6

محاية اجلماعة "مإسسة الىقف اخل يالة

أمنىذاا»

257

أد/عبد القادر به عسوز

دور اإلدارع ادل رسوة يف يقوو اماتماع

7

وترك الفرقة والتحسب

عبداهلل به عيضه به ذياب القثامي

297

دور ادلإسسات اماتماعوالة واخل يالة يف

8

احلفاظ ع ح اجلماعة

أ.د .كمال توفيق حطاب
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دور الرأي الاام يف احلفاظ ع ح اجلماعة

9

دراسالالة تيقوقوالالة ع الالح مىاقالالف مالال

الس ع ال قىية

379

حممد خليفت صديق

تصرفات اإلمام ادلتا قة حبفال اجلماعالة
10

وأثرها يف رعاية مصاحل األمة

(رؤية تأرو وة ضم مقار الشرياة)

411

أ د .وور الديه بومحسة

اسرتاتوجوة ادلم كة الاربوة الساىدية

11

يف مىااهة مظاهر التحسب والتفالر يف

مىسم احلج

وحيدة بوفدح بديسي

****
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